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“Um homem começa 
a ficar velho quando 
já prefere andar 
só do que mal 
acompanhado”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
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Com crescimento de 
apenas 0,6% ao ano 
nos últimos oito anos, 

o Brasil é uma baleia que 
recebeu vários golpes e não 
consegue mais se mover, 
disse o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em audiência 
na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara. 
Guedes foi convocado para 
responder a perguntas sobre 
o que fazer com os recursos 
da economia da reforma da 
Previdência. Para o ministro, 
a reforma da Previdência é a 
primeira etapa para resolver 
o desequilíbrio fi scal e “con-
sertar” a economia. 

Ressaltou que a aprovação 
das reformas equivaleria a 

Brasil é uma baleia ferida 
que não consegue se 
mover, diz Paulo Guedes

retirar os arpões da baleia e 
que essa agenda é suprapar-
tidária. “O Brasil é uma baleia 
ferida arpoada várias vezes, 
que foi sangrando e parou de 
se mover. Precisamos retirar 
os arpões, consertar o que está 
equivocado. Não tem direita, 
nem esquerda. Precisamos 
consertar economia brasileira”, 
declarou o ministro, ao expli-
car que a reforma da  tem três 
dimensões. 

A primeira consiste em resol-
ver o desequilíbrio fi scal do país 
por meio da economia de R$ 1,2 
trilhão em 10 anos e retomar 
o crescimento; a segunda é a 
retomada dos investimentos 
privados, inclusive em áreas 
sociais como saúde, educação 

e saneamento; e a terceira, a 
remoção das desigualdades, 
por meio da retirada de privilé-
gios, e a libertação das gerações 
futuras por meio do regime de 
capitalização.

Depois da reforma da Pre-
vidência, o governo pretende 
seguir com a reforma tributária 
na Câmara, e com a reforma do 
pacto federativo, no Senado. 
“Quem dará o tempo é a po-
lítica. É como eu vislumbro. 
Quem decide são os políticos”. 
De acordo com o ministro, o 
governo decidiu dar prioridade 
à reforma da Previdência para 
corrigir desequilíbrios da eco-
nomia, antes de entrar no que 
chamou de “agenda positiva”. 

Guedes destacou que a pro-

O governo decidiu dar prioridade à reforma da Previdência para corrigir desequilíbrios

da economia, antes de entrar no que chamou de “agenda positiva”.

posta de reforma tributária 
vislumbra a criação de um 
imposto sobre valor agregado 
(IVA) federal que incidiria, com 
adesão facultativa dos estados 

e dos municípios, e a revisão 
de isenções, desonerações para 
determinados setores da eco-
nomia e deduções no IR para 
famílias mais ricas. Sobre o pacto 

federativo, o governo pretende 
reduzir a fatia da União nas re-
ceitas de tributos, aumentando 
a repartição com os estados e 
os municípios (ABr).

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse ontem 
(4), que o governo brasileiro 
já entregou à Organização In-
ternacional de Saúde Animal 
(OIE) os documentos necessá-
rios para reverter a suspensão 
temporária da exportação de 
carne bovina para a China, 
confi rmada na segunda-feira 
(3) pelo ministério, após a 
notifi cação de ocorrência de 
um caso de mal da vaca louca 
(Encefalopatia Espongiforme 
Bovina) no Mato Grosso. A 
medida atende a um protocolo 
assinado pelos dois países, em 
2015.

“São suspensões tempo-
rárias, só para avaliação dos 
documentos entregues [pelo 
governo brasileiro]. A OIE já 
terminou o processo. Abriu e 
fechou sem pedidos comple-
mentares. É uma coisa absolu-
tamente normal e estamos es-
perando a China nos próximos 
dias nos pedir para retirarmos 
a suspensão, que foi feita pelo 
Brasil”, disse a ministra. O re-
gistro da doença foi informado 
na última sexta-feira (31). De 
acordo com a pasta, trata-se de 
uma ocorrência isolada e sem 

A ocorrência é isolada e sem 

risco para a população.

Inscrições no Sisu
Começaram as inscrições para 

a segunda edição do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), que 
vão até sexta-feira (7). Ao todo, 
são ofertadas 59.028 vagas em 76 
instituições públicas de ensino em 
todo o país. Podem participar os 
estudantes que fi zeram prova do 
Enem em 2018 e obtiveram nota 
na redação acima de zero. As ma-
trículas devem ser realizadas entre 
os próximos dias 12 e 17. 

Menos de uma semana de-
pois de ter vindo à Câmara 
para prestigiar uma sessão 
solene, o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro voltou à 
Casa na manhã de ontem (4). 
O objetivo ofi cial da visita foi 
a entrega de um projeto de 
lei que propõe mudanças no 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). “Quanto mais lei tem 
o país é sinal que ele não tá 
indo no caminho certo. Quanto 
menos leis, o povo está mais 
consciente dos seus deveres”, 
destacou Bolsonaro. 

O texto propõe mudanças 
como o fi m da exigência de 
exame toxicológico para mo-
toristas profi ssionais. Também 
retira dos Detrans a exigência 
de credenciar clínicas para emi-
tirem o atestado de saúde para 
renovação da CNH. Segundo o 
próprio presidente da Repúbli-
ca, “qualquer médico” poderá 
conceder esse laudo. No caso 
de motoristas até 65 anos, o 

Bolsonaro foi ao Congresso levar texto que amplia

validade da CNH.

O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
aprovou ontem (4), uma re-
solução para fomentar a livre 
concorrência na atividade de 
abastecimento de combustível 
no Brasil, por meio do estímulo 
à entrada de novos agentes 
econômicos. A ideia é, por meio 
de mais espaço para empresas 
concorrentes, estimular mais 
investimentos e, em consequ-
ência, empregos no país.

A fi m de viabilizar esse proces-
so, o conselho defi niu um prazo 
de 180 dias para que algumas 
metas sejam cumpridas. “Ao 
Ministério da Economia caberá 
avaliar a implementação da 
monofasia tributária para a livre 
concorrência”, disse, por meio 
de nota, o CNPE. Também co-
nhecida por tributação concen-
trada, a tributação monofásica é 
um mecanismo similar à subs-
tituição tributária, no sentido 
de atribuir a um determinado 
contribuinte a responsabilidade 
pelo tributo de toda uma cadeia 
de produto ou serviço.

Quanto à venda direta de 
etanol, segundo o CNPE, é 
necessário, antes, a aprovação 
de uma lei que estabeleça a mo-

Livre concorrência no 

abastecimento de combustível.
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O comércio varejista paulista 
deve ter um Dia dos Namora-
dos com movimento fraco, na 
previsão da Fecomercio-SP. 
“Vai ser o Dia dos Namorados 
da lembrancinha”, resume 
o assessor econômica da fe-
deração Guilherme Dietze. 
O desempenho do comércio 
deve ser, de acordo com ele, 
semelhante aos resultados do 
Dia das Mães, a segunda data 
mais lucrativa para as lojas. 
Com o desemprego em alta e 
com pouca oferta de crédito, 
os casais devem ir às compras 
em busca de presentes que não 
causem impacto no orçamento. 

Como os bancos estão res-
tringindo o crédito e muitas 
pessoas já estão com difi cul-
dades de pagar as dívidas, 
como mostram os índices de 

inadimplência, a tendência, 
na avaliação de Dietze, é que 
namoradas e namorados optem 
por itens que possam ser com-
prados à vista. Historicamente, 
segundo o economista, os seto-
res de vestuário e calçados são 
os que mais faturam na data.

Para o mês de junho como 
um todo, o crescimento do 
varejo deve fi car, na projeção 
do economista, em 3% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. Os setores que ainda 
mantém um bom desempenho 
no comércio do estado são os 
supermercados e as farmácias. 
“Basicamente o essencial. 
Estão deixando de comprar 
os bens duráveis e não estão 
querendo se endividar”, disse 
sobre o comportamento das 
famílias (ABr).

Fabio Rodrigues/ABr

Valter Campanato/ABr

O Instituto Vital Brazil, insti-
tuição de ciência e tecnologia 
ligada à Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro, com-
pletou 100 anos de fundação e 
está se preparando para lançar 
um programa de residência em 
farmácia, voltado para a produ-
ção de soros hiperimunes. 

“Vamos lançar o curso de 
pós-graduação em farmácia 
na área de soros, em 2020, e 
queremos mais cem anos para 
o Vital Brazil, sempre voltados 
para a transformação da pes-
quisa em produto de benefício 
para a saúde humana”, disse 
ontem (4) o diretor-presidente 
do instituto, Roberto Pozzan.

Fundado pelo cientista Vital 
Brazil Mineiro da Campanha 

em 3 de junho de 1919, por 
meio de contrato com o governo 
do estado do Rio de Janeiro, o 
Instituto produziu, até hoje mais 
de 2,4 bilhões de unidades de 
soros, vacinas e medicamentos, 
distribuídos pelo país e divididos 
em mais de 350 milhões de uni-
dades injetáveis (soros, vacinas, 
entre outros), mais de 2 bilhões 
de unidades de sólidos (compri-
midos e drágeas) e mais de 110 
milhões de unidades de líquidos 
(xaropes e suspensões). 

É um dos 21 laboratórios 
oficiais brasileiros, um dos 
quatro fornecedores de soros 
contra o veneno de animais 
peçonhentos e produtor de me-
dicamentos estratégicos para 
o Ministério da Saúde (ABr).

Fundado pelo cientista Vital Brazil em 3 de junho de 1919.

Divulgação/IVB

Governo apresenta proposta de mudança 
no Código de Trânsito Brasileiro

então acaba sendo muito fácil 
o cidadão perder a carteira, 
atingir a pontuação”, disse o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, ao observar 
que o objetivo do projeto é 
tornar a vida do cidadão mais 
fácil. 

O texto também prevê mu-
danças para os motociclistas 
e passageiros desses veículos. 
A ideia é que sejam punidos 
com multa os que forem pegos 
utilizando capacete de segu-
rança sem viseira ou óculos 
de proteção, ou com viseira ou 
óculos de proteção em desa-
cordo com a regulamentação 
do Contran. O texto também 
abre possibilidade de o Con-
tran liberar bicicletas elétricas 
sem maiores exigências. Além 
disso, deixa explícito que a 
cadeirinha para crianças nos 
veículos é obrigatória. Hoje 
essa exigência não está pre-
vista em lei, apenas em norma 
do Contran (ABr).

projeto fala em dobrar a validade 
da habilitação dos atuais cinco 
para 10 anos. A partir dos 66 
anos de idade, a validade do 
documento passa de dois anos 
e meio para cinco anos. 

Outro ponto da proposta 
altera, de 20 para 40, o limite 

máximo de pontos que um 
motorista pode acumular, em 
até 12 meses, sem perder a li-
cença para dirigir. “O código já 
é antigo, tem mais de 20 anos, 
e necessita de atualização. 
Dois terços das penalidades do 
CTB são graves ou gravíssimas, 

Instituto Vital Brazil 
comemora 100 anos

Comércio paulista espera 
Dia dos Namorados da 

“lembrancinha”

Vestuário e calçados são os que mais faturam na data.

País aguarda para voltar a 
exportar carne para a China

risco para a população.
A situação do comércio entre 

os dois países continua bem, 
apesar do ocorrido. “Não tem 
nada. É uma coisa comum que 
aconteceu em vários países. 
Isso mostra que o serviço de 
inspeção brasileiro continua 
funcionando. Difícil seria se 
não acontecesse nunca nada”. 
Lembrou que no ano passado 
mais de 20 países tiveram 
ocorrências como esta, que 
é considerada atípica. “Não é 
contagiosa e não tem perigo 
para ninguém. É uma coisa nor-
mal que mostra a transparência 
e a governança do serviço de 
inspeção”, explicou.

“O único país que exige essa 
suspensão temporária é a Chi-
na. Vamos então conversar no 
futuro sobre um novo protoco-
lo”, acrescentou a ministra, sem 
especifi car a data. “Não posso 
dizer quando [a medida será 
suspensa] porque o problema 
agora está com a China. Não 
com o Brasil. O mais importan-
te é que Brasil e China fazem 
parte da OIE, que já fechou o 
processo liquidando o assunto”, 
completou (ABr).

Livre concorrência no 
abastecimento de combustíveis

nofasia tributária federal. Ainda 
segundo a resolução aprovada, 
caberá ao Ministério de Minas e 
Energia preparar estudos sobre 
modelos de negócios e arranjos 
societários entre agentes regu-
lados, de forma a subsidiar a 
formulação de medidas voltadas 
para a ampliação da competiti-
vidade do setor.

Bem como a articulação, jun-
to aos órgãos pertinentes, vi-
sando o combate à sonegação e 
à adulteração de combustíveis, 
práticas que, segundo o CNPE, 
distorcem a concorrência no 
setor (ABr).
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Assistência ameaçada

Lamentavelmente, o 

sistema de saúde do 

Brasil retrocede a passos 

largos

A tragédia anunciada foi 
fi cando cada vez mais 
iminente quando do 

congelamento por 20 anos dos 
investimentos para o setor, 
aprovado em meio ao Governo 
Michel Temer. Dessa maneira, 
praticamente condenou-se à 
quebradeira e a inefi cácia a 
assistência pública. É preo-
cupante, pois dela dependem 
exclusivamente cerca de 70% 
da população, em especial a 
mais vulnerável do ponto de 
vista social e econômico.   

Os médicos, por amor a seu 
ofício e pelo compromisso com 
o próximo, lutam para manter 
o nível de qualidade. Contudo, 
não é fácil a tarefa, já que as 
unidades de atendimento 
estão sucateadas, faltam me-
dicamentos e pessoal, não há 
insumos básicos, como gaze 
e seringas em muitos locais, 
os recursos humanos seguem 
desvalorizados e com remune-
ração defasada.  A agravante é 
que a formação foi tomada de 
assalto por impérios mercantis. 

Maus empresários da Edu-
cação vendem cursos de qua-
lidade insufi ciente, roubando 
até os sonhos de jovens que se 
dispõem a pagar mensalidades 
astronômicas para se graduar 
em Medicina e cuidar de gente. 
O resultado é patente nos exa-
mes realizados pelo Cremesp 
nos últimos dez anos. Em teste 
de média complexidade mi-
nistrado a recém-graduados, 
a reprovação gira em torno 
de 60%.    

A avaliação mais recente, 
de 2018, mostra que 88% dos 
recém-formados não soube-
ram interpretar o resultado de 
uma mamografi a, 78% erraram 
o diagnóstico de diabete, 60% 
demonstraram pouco conhe-
cimento sobre doenças para-
sitárias e 40% não souberam 
fazer a suspeita de um caso de 
apendicite aguda. É constran-
gedor dizer isso, mas meu voto 
de exercício da sinceridade 
não deixa alternativa: estamos 

formando doutores que mal 
servem para diagnosticar uma 
gripe ou uma diarreia.    

Se imagina que chegamos ao 
fundo do posso, sinto frustrá-
-lo. Não, há mais ameaças à 
vista. Tramitam na Câmara 
dos Deputados algumas pro-
posituras visando liberar o 
exercício da Medicina no Brasil 
a profi ssionais formados fora 
do País, mesmo sem que eles 
provem estar capacitados para 
atender você.  Um deles é o 
projeto que “altera o art. 48 
da Lei de Diretrizes e Bases, 
para dispor sobre a revalidação 
e o reconhecimento de diplo-
mas de graduação, mestrado 
e doutorado expedidos por 
instituições de ensino superior 
estrangeira”.   

No artigo 4º, estabelece que 
“os diplomas de graduação 
dos profi ssionais do Programa 
Mais Médicos, ou de outro que 
venha a substituí-lo, e que te-
nham cumprido integralmente 
o contrato tendo sido aprovado 
em todos os módulos, terão 
direito a revalidação através da 
tramitação simplifi cada (aná-
lise curricular) pela própria 
Instituição de Ensino Superior, 
devidamente reconhecida pelo 
MEC”.   

Trata-se de um absurdo, 
um risco à saúde e à vida dos 
cidadãos. Uma prova de revali-
dação de diplomas é essencial, 
para nos certifi carmos de que 
quem nos atenderá a qualquer 
momento é mesmo um bom 
médico, e não um curandeiro. 
Desde seu surgimento, em 
2011, o Revalida só reforça que 
o a qualifi cação dos formados 
fora do Brasil deve ser checada 
por questão de segurança. A 
reprovação mantém elevados 
índices: até 2016, 7.821 médi-
cos participaram do processo, 
dos quais 47,4% não obtiveram 
média para aprovação.   

Faz-se hora de uma ampla 
mobilização nacional em de-
fesa da saúde. Como médico 
e professor, tenho certeza de 
que há remédio, mas depende 
de nossa capacidade de sen-
sibilizar os gestores que vidas 
humanas não são brinquedo.   

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.  

Antonio Carlos Lopes (*)
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News@TI
Novo meio de pagamento para e-commerce 

@A fi m de democratizar os meios de pagamentos em e-commerce 
com depósitos e transferências bancárias, foi lançada a platafor-

ma Levpay: um novo meio de pagamento que facilita as compras em 
lojas virtuais de forma simples e rápida. A tecnologia é alternativa 
aos pagamentos via cartão de crédito e boleto, com confi rmação do 
pagamento em apenas quinze minutos. A Levpay é parceira dos prin-
cipais bancos brasileiros do cenário atual: Itaú, Santander, Bradesco, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica. Com recursos rápidos e seguros, 
a solução leva ao consumidor que não possui cartão de crédito, não 
querem usá-los em suas compras online ou é desbancarizado, uma 
possibilidade de compra mais efi ciente que o boleto. A ferramenta 
traz benefícios para os dois lados, consumidores e lojistas. Os e-
-commerces tendem a alcançar maior conversão nas vendas ao adotar 
também essa opção de pagamento. "A confi rmação da compra é dada 
em poucos minutos, diferente dos boletos, que podem demorar até 
três dias úteis para serem compensados. Essa vantagem possibilita 
o rápido envio dos produtos aos consumidores", ressalta Alexandre 
Douek, CFO da Levpay.

Maior campeonato de DJs do mundo abre 
inscrições pela internet

@As inscrições para a décima edição do Red Bull 3Style, maior 
campeonato de DJs do mundo, estão abertas. Para concorrer 

a uma vaga, é preciso se inscrever pelo site redbull3style.com até o 
dia 1° de julho e enviar um vídeo de uma performance original com 
5 minutos de duração. Em 2018, mais de 1200 DJs do mundo inteiro 
se inscreveram na competição. As etapas seguintes serão disputadas 
em mais de 20 países, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Em 
cada uma delas, seis DJs selecionados a partir dos vídeos enviados 
terão a chance de mostrar suas habilidades em uma apresentação de 
15 minutos. Os escolhidos serão anunciados em agosto, e o vencedor 
de cada fase nacional vai representar seu país na fi nal mundial em 
Moscou, na Rússia. As regras do Red Bull 3Style são simples e diretas: 
cada disc-jóquei tem 15 minutos para impressionar o público e os 
jurados tocando pelo menos três gêneros diferentes de música. O 
performer pode usar duas placas, um CDJ, um mixer ou duas seções 
midi. Os sets são analisados levando em conta critérios como origi-
nalidade, habilidade, seleção das faixas e, o mais importante, reação 
do público. O título já foi conquistado por nove DJs de oito países 
diferentes, comprovando o caráter global do evento. Em 2019, a fi nal 
mundial, realizada na Cracóvia, foi vencida pelo norte-americano J. 
Espinosa. O representante brasileiro que esteve entre os melhores 
do mundo foi o curitibano DJ Morenno (www.redbull3style.com).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Que as novas tecnologias têm ajudado as 
empresas brasileiras e em todo mundo na 

resolução de problemas, redução de custos, 
investimentos, além de automatizar serviços 
e melhorar o atendimento ao cliente, isso 
já é percebido pelo mercado e para alguns 
brasileiros. Com o objetivo de compreen-
der como conceitos ligados à inteligência 
artificial, chatbot e até mesmo robótica 
impactam a vida do consumidor das classes 
mais simples, a MOB INC, consultoria de 
pesquisa especializada na análise e seleção de 
consumidores, realizou um mapeamento na 
ultima semana de abril, envolvendo cerca de 
150 consumidores, entre mulheres e homens, 
na faixa etária com idades de 18 a 55 anos. 

A renda média variou entre R$ 998 reais 
a R$ 4.800 reais por família. “Este corte de 
renda representa uma fatia que compõe par-
te da classe C no Brasil, o que obviamente 
alavanca diversas categorias de mercado 
por meio de sua força de consumo”, explica 
Thiago Felinto  Diretor & Fundador da MOB 
INC.  A proposta foi também analisar se esses 

Pesquisa revela como as novas tecnologias, a exemplo da inteligência 
artifi cial e chatbots, têm impactado a vida das classes C e D 

consumidores notaram alguma mudança no 
seu dia a dia. 

O levantamento revelou que, para 40% dos 
respondentes, conceitos como inteligência 
artificial e chatbot são desconhecidos, ou 
seja, não sabem defini-los a partir de suas 
funções práticas, embora já tenham escutado 
outrora. Já 96% dos entrevistados apontaram 
o celular como a principal ferramenta para 
utilização da internet, seja para uso de redes 
sociais, pesquisa, busca por informações e 
trocas de mensagens. Segundo pesquisa 
de 2018 feito pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) mostrou 
que, 63,3% das casas brasileiras possuem 
acesso à internet.

Ainda segundo o levantamento da MOB, 
86% dos respondentes disseram reconhecer 
que já foi atendido por algum tipo de tecno-
logia via mensagens eletrônicas ou chatbot 
e apenas 3% dos entrevistados dizem não 
sabem se já tiveram este tipo de experiência. 
Para 80% dos participantes, serviços como 
este ainda precisam de aprimoramento, pois, 

Levantamento ouviu aproximadamente 150 consumidores, mulheres e homens, na faixa de 18 a 55 anos. 
A renda média dos participantes variou entre R$ 998 reais a R$ 4.800 reais por família

em certos casos, não são compreendidos 
quanto a especificidade de suas dúvidas ou 
problemas. "Notamos em nossa abordagem 
que palavras como agilidade, praticidade e 
objetividade são associadas quando se es-
timula a pensar neste tipo de atendimento 
realizado por meio de tecnologias sem, ne-
cessariamente, a interferência de um outro 
ser humano no processo”, ressalta Felinto.

Por fim, a pesquisa também investigou 
como os entrevistados se sentiriam caso 
tivessem a oportunidade de ter um robô den-
tro de suas casas, auxiliando em atividades 
diárias. Cerca de 33% da amostra disseram 
gostar da ideia e relacionam a funções como 
de eletrodomésticos mais inteligentes, ques-
tões de conforto ou ainda para terem uma 
fonte de pesquisa e lembretes de atividades 
corriqueiras de maneira mais prática. Já para 
os outros 67%, essa ideia não lhes parece 
interessante, justificando questões como 
a valorização dos processos realizados por 
pessoas ou por não se sentirem seguros com 
este tipo de tecnologia dentro de seus lares.

O México anunciou que 
rejeitará a ideia de abrigar to-
dos os refugiados da América 
Central, caso ela seja proposta 
pelos Estados Unidos em 
conversas nesta semana com 
o governo de Donald Trump, 
que tem ameaçado impor 
tarifas ao país vizinho caso 
os mexicanos não reprimam a 
imigração ilegal. O presidente 
dos EUA, Donald Trump, disse 
na semana passada que vai 
impor tarifas a produtos mexi-
canos a partir de 10 de junho, 
numa tentativa de pressionar 
o México a lidar com o grande 
fl uxo de migrantes que atra-
vessam o país rumo aos EUA.

A ameaça agitou os merca-
dos globais, que já estão aba-
lados pela guerra comercial 
entre os Estados Unidos e a 
China. O preço do petróleo 
caiu nesta segunda-feira 
depois que as disputas co-
merciais entre os dois países 
agravaram as preocupações 
com o enfraquecimento da 
demanda petrolífera global. 
O ministro das Relações Ex-
teriores mexicano, Marcelo 
Ebrard, disse que o país está 

Muro Estados Unidos-México causa tensão entre os dois países.

Você no 
Azul oferece 
descontos 

A Caixa Econônica Fe-
deral recebeu, em seis 
dias de lançamento, cerca 
de  R$ 184 milhões na cam-
panha de renegociação de 
dívidas ‘Você no Azul’. A 
Campanha é voltada para 
créditos comercias de 
pessoas físicas e empresas 
oferecendo descontos de 
até 90% para liquidação 
à vista. 

A campanha ‘Você no 
Azul’ engloba cerca de 
três milhões de clientes, 
com débitos em atraso, 
de acordo com a situação 
dos contratos e do tipo de 
operação de crédito. São 
cerca de 2,6 milhões de 
clientes Pessoas Físicas, 
dos quais 92% poderão 
quitar suas dívidas à  vista 
por valores inferiores a 
R$ 2.000,00, e 320 mil 
Pessoas Jurídicas, em que 
65% tem possibilidade de 
quitar à vista com valores 
inferiores a R$ 5.000,00. A 
ação está vigente até o dia 
22 de agosto em todo o país 
(AI/Caixa).

As autoridades preveem que a montanha de lixos irá exceder a altura do

Taj Mahal (73 metros) em 2020.

A denúncia foi realizada 
ontem (4) por repre-
sentantes do Chintam, 

um grupo ambientalista que 
reaviva a atenção para um dos 
maiores e mais perigosos lixões 
do mundo.

A colina de Ghazipur foi 
criada em 1984 e em 2002 
superou a capacidade espe-
rada. Na ocasião, ela deveria 
ter sido fechada. No entanto, 
a quantidade de lixo continua 
a crescer 10 metros por ano, 
atingindo atualmente cerca de 
65 metros de altura, segundo 
o engenheiro superintendente 
do leste de Délhi, Arun Kumar. 
As autoridades preveem que a 
montanha de lixos irá exceder a 
altura do Taj Mahal (73 metros) 
em 2020. O despejo ocupa uma 
área equivalente a mais de 40 
campos de futebol.

Ao todo, centenas de cami-
nhões despejam diariamente 
duas mil toneladas de lixo no 
local, apesar até mesmo de 
uma intervenção anunciada 
pela Suprema Corte Indiana no 
ano passado. Diversas vacas, 
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Montanha de lixo na Índia pode 
superar altura de Taj Mahal

A montanha de resíduos mais alta da Índia, localizada em Ghazipur, subúrbio a nordeste de Nova Delhi, 
corre o risco de se tornar mais alta que o Taj Mahal até o próximo ano

cachorros e ratos são encontra-
dos na área, assim como várias 
aves de rapina que sobrevoam a 
montanha de resíduos da cida-
de de 20 milhões de habitantes, 
considerada pela ONU a capital 
mais poluída do mundo. 

Muitas vezes, inclusive, o 
gás metano que é liberado do 

lixo provoca incêndios levando 
dias para serem contidos. Além 
disso, um líquido tóxico de 
cor preta escorre da colina e 
fl ui para um canal. Um estudo 
recente mostrou que gases tóxi-
cos produzidos pela montanha 
afetam a saúde das pessoas que 
vivem em um raio de até cinco 

quilômetros de distância, crian-
do problemas respiratórios e 
digestivos. A Índia produz 62 
milhões de toneladas de lixo 
anualmente e, de acordo com 
dados do governo, antes de 
2030, esse número pode subir 
para 165 milhões de toneladas 
por ano (ANSA).

México defi ne limite sobre asilo 
antes de negociações com os EUA

comprometido em trabalhar 
para impedir que imigrantes 
da América Central alcancem 
a fronteira com os EUA.

Ele acrescentou, porém, 
não aceitar uma proposta mais 
radical cogitada por algumas 
autoridades norte-americanas, 
de designar o México como um 
“terceiro país seguro”, o que for-
çaria os refugiados que buscam 
asilo nos EUA a fazerem o pedido 
ainda em território mexicano. 

“Um acordo sobre um terceiro 
país seguro não é aceitável 
para o México”, disse Ebrard 
a jornalistas em Washington. 

“Eles ainda não me fi zeram 
a proposta. Mas isso não seria 
aceitável, e eles sabem disso”, 
disse. Ebrard vai se reunir com 
o secretário de Estado dos 
EUA, Mile Pompeo, durante as 
negociações, que devem envol-
ver ainda outras autoridades 
de alto nível (Reuters/ABr). 



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Contabilidade efi caz é 
importante para o sucesso 

da desestatização
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da Universidade Paulista – UNIP. O ingresso se dá por meio de prova 
tradicional, de prova agendada, por ser portador de diploma de curso 
superior, por transferência e, ainda, com uso da nota no ENEM, que pode 
render descontos de até 100% nas mensalidades. O manual do processo 
seletivo e a taxa de inscrição são gratuitas. Além dos períodos da manhã 
e noite, a UNIP passa a oferecer o período da tarde nos campi Alphaville, 
Brasília, Campinas, Chácara Santo Antônio, Goiânia, Marquês, Paraíso-
-Vergueiro, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e 
Tatuapé. Saiba mais: (www.unip.br). 

E - Captação de Recursos 
Entre os próximos dias 9 e 11, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o Festival ABCR 2019, a maior conferência de captação de 
recursos da América Latina e uma das principais no mundo. Na pales-
tra Magna de Abertura, a senadora Mara Gabrilli assinará o projeto do 
Marco Bancário da Doação. Com isso, as doações serão reconhecidas 
como transações fi nanceiras diferentes das operações de pagamentos, 
permitindo que o setor possa construir seus próprios instrumentos 
para receber doações, sem a obrigatoriedade de usar os meios que 
foram pensados exclusivamente para as relações comerciais. Mais 
Informações: (www.festivalabcr.org.br).

F - Evento em Istambul
As empresas exportadoras de produtos do agronegócio têm até o próximo 
domingo (9), para realizar as inscrições para participar do Pavilhão Brasil 
na Feira WorldFood Istanbul 2019, que ocorrerá de 4 a 7 de setembro, 
na Turquia. De acordo com o Ministério da Agricultura, a participação no 
evento oferece amplas oportunidades de contatos comerciais, negócios 
e abertura do mercado turco e países adjacentes às empresas brasilei-
ras. Podem se inscrever empresas da indústria de alimentos e bebidas, 
comerciais exportadoras, tradings, entidades setoriais e cooperativas, 
desde que para a promoção exclusiva de produtos brasileiros. Outras 
informações (dpi@agricultura.gov.br) ou tel. (61) 3218-2425

G - Educação Executiva 
A Faculdade Fipecafi , mantida pela Fundação Instituto de Pesquisas 

A - Nossa Arte
Estão abertas as inscrições para o 8º Concurso Nossa Gente Nossa Arte, 
da Rede de Farmácias Pague Menos, que busca identifi car e premiar 
talentos de todo o Brasil que inscreverem suas obras de arte com o tema 
“Amor é o que nos une”. Interessados devem elaborar uma obra utilizando 
a linguagem da pintura,gravura ou colagem, seguindo as especifi cações 
e formatos de arquivo informados no regulamento do concurso. Os oito 
quadros mais bem avaliados serão reproduzidos na frota delivery da rede, 
que conta com lojas em todos os estados. Inscrições e mais informações 
em: (www.paguemenos.com.br/nossagentenossaarte).

B - Virada Sustentável 
Últimos dias para inscrições na 9ª edição da Virada Sustentável, que acontece 
entre os dias 22 e 25 de agosto, em diferentes locais da Grande São Paulo. 
Em formato de edital, as inscrições estão abertas para artistas e grupos de 
diferentes modalidades (teatro, cinema, música, fotografi a, artes plásticas, etc), 
organizações da sociedade civil, coletivos e movimentos sociais, entidades e 
escolas, cujos projetos tenham como conteúdo principal temas relacionados à 
sustentabilidade, tais como, consumo consciente, água, mudanças climáticas, 
mobilidade urbana, cidadania e inclusão social, entre outros. Cadastro de 
projetos deve ser feitos no site (www.viradasustentavel.org.br).

C - Bares e Bebidas 
Consagrado internacionalmente na indústria de bares e destilados, o 
BCB São Paulo reúne empresários, bartenders, proprietários de bares e 
produtores do segmento de destilados premium, e estará pela primeira 
vez no Brasil nos próximos dias 17 e 18, no espaço Expo Barra Funda.  
Vai conectar os talentos por trás dos segmentos de gim, cachaça, vodka, 
whisky, bitter, tônica, vermute, bourbon,xarope, entre outros. A ideia é 
ampliar o conhecimento sobre as novas marcas, lançamentos e possibi-
lidades de misturas para coquetéis e degustações. Outras informações 
em: (www.barconventsaopaulo.com.br).

D - Processo Seletivo 
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do 2º semestre  

Contábeis, Atuariais e Financeiras, está com as inscrições abertas para 
o Programa de 'Educação Executiva' presencial que trata de temas 
específi cos da área de negócios, com o objetivo de auxiliar os execu-
tivos de diversas áreas nas tomadas de decisão. Estão disponíveis os 
cursos de Análise das Demonstrações Contábeis, Hedge Accounting, 
Gestão de Impostos e Análise de Custos e Formação de Preços. As 
aulas acontecerão na sede da Instituição (Rua Maestro Cardim, 1.170) 
e as inscrições poderão ser feitas por meio do site (http://www.fi pecafi .
org/Principal/Edux).

H - Conbrasul Ovos
Entre os próximos dias 16 e 19, em Gramado, acontece a 2ª Conferência 
Brasil Sul da Indústria e Produção de Ovos. O evento reúne dirigentes 
e empresários da produção de ovos, que representam algo em torno de 
80% da produção brasileira. Nesse contexto, é importante pontuar que 
se trata de uma cadeia altamente tecnifi cada e de alta qualidade, em 
que as mais de 130 milhões de aves poedeiras das granjas brasileiras 
seguem rigorosos padrões de nutrição, sanidade e manejo para garantir 
um alimento seguro, livre de contaminantes microbiológicos (bactérias) 
ou mesmo resíduos indesejáveis, como medicamentos. Saiba mais em: 
(www.conbrasul.ovosrs.com.br).  

I - Energia & Infraestrutura
O Grupo de Líderes Empresariais realiza o 7º Fórum LIDE de 
Energia & Infraestrutura, no próximo dia 14, das 8h às 12h30, no 
Hotel Palácio Tangará. O tema principal será “Segurança Jurídica 
e Regulação da Infraestrutura – Evolução Institucional”. O evento 
recebe o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o 
diretor-geral da ANP, Décio Oddone, e o vice-governador do Estado, 
Rodrigo Garcia, além de líderes empresariais, autoridades públicas 
e especialistas do setor para debater questões, diretrizes e solu-
ções para as áreas de infraestrutura no Brasil. Outras informações: 
(https://www.lideglobal.com/).

J - Panifi cação e Confeitaria
Entre os dias 23 e 25 de julho, no Centro de Convenções do Expo Cen-
ter Norte, acontece a FIPAN 2019 – Feira internacional de Panifi cação, 
Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos. Voltada a empresários 
de todos os setores, estudantes e pós-graduandos de Economia e Tec-
nologia, traz a Quarta Revolução Industrial com palestrantes de renome 
internacional para apresentar e debater os rumos e os impactos dela 
no Brasil. Os modelos clássicos de produção não funcionam mais. As 
empresas precisam se adaptar à nova realidade se quiserem continuar 
relevantes em seu mercado (http://www.mbxeventos.com/AOLFipan-
Congresso/Login.aspx?id=5).

da Universidade Paulista – UNIP. O ingresso se dá por meio de prova 
tradicional, de prova agendada, por ser portador de diploma de curso 
superior por transferência e ainda com uso da nota no ENEM que pode

A - Nossa Arte
Estão abertas as inscrições para o 8º Concurso Nossa Gente Nossa Arte, 

A transparência total de 

dados é determinante 

para que todo o processo 

tenha credibilidade

O arrojado plano de priva-
tizações, parcerias pú-
blico-privadas (PPPs) 

e concessões sinalizado pelo 
ministério da Economia, consi-
derado um dos pilares da polí-
tica de ajuste fi scal, precisa ser 
executado com muita precisão 
e planejamento, para que seus 
resultados sejam realmente 
expressivos no âmbito da meta 
de gerar recursos e reduzir 
despesas. 

Nessa seara, a contabilidade 
é um dos fatores decisivos para 
o sucesso da iniciativa, pois é 
um instrumento fundamental 
para o diagnóstico claro e de-
talhado da situação fi nanceira 
de empresas e dos serviços 
que poderão ser transferidos 
à iniciativa privada, inclusive 
auxiliando a determinação de 
valores de referência para as 
transações e esclarecendo aos 
investidores sobre aquilo que 
estão comprando/investindo. 

Ou seja, a transparência total 
de dados é determinante para 
que todo o processo tenha cre-
dibilidade e desperte o interes-
se e a confi ança de investidores 
nacionais e estrangeiros. Nesse 
sentido, uma primeira refl exão 
pertinente é sobre o sistema 
de contabilidade pública no 
Brasil, que, na grande parte 
dos entes públicos da união, 
estados e municípios, está 
baseado no sistema de Balanço 
Orçamentário, que é quando 
as receitas são adequadas 
aos gastos, constituído basi-
camente pelo orçamento de 
arrecadações e gastos do ano, 

Balanço este que não incor-
pora as mesmas premissas do 
modelo de relatório baseado 
nos padrões de demonstra-
ções contábeis internacionais. 
O ideal seria que as contas 
públicas adotassem o sistema 
de Balanço Patrimonial, que 
tem por fi nalidade apresentar 
a posição contábil de uma 
entidade em determinada 
data. O Balanço Patrimonial 
apresenta os ativos (bens e di-
reitos), passivos (obrigações) 
e o patrimônio líquido, que é o 
resultante da diferença entre 

o total de ativos e o total de 
passivos, exatamente como 
as empresas privadas fazem.

Nesse cenário, torna-se 
ainda mais importante a con-
vergência do Brasil às Normas 
Internacionais de Contabili-
dade Aplicadas ao Setor Pú-
blico / International Public 
Sector  Accounting Standards
(IPSAS), cuja agenda teve 
início em 2015 com conclusão 
prevista para 2024, conforme a 
Portaria 548/2015, da Secreta-
ria do Tesouro Nacional. 

É animador saber que esse 
cronograma está sendo cum-
prido, pois se trata de um passo 
signifi cativo para o aprimora-
mento da contabilidade pú-
blica, que assume estratégico 
papel no contexto nacional. 
Até o momento, segundo o 
Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC), responsável em 
parceria com a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) pelo 
processo de adoção, foram im-
plementadas 22 das 35 normas. 

Este ano, devem ser imple-
mentadas mais cinco e em 
2020, outras cinco. 

Algumas estão passando por 
revisão, mas isso não deve com-
prometer os prazos. As IPSAS 
proporcionarão ao Governo 
Federal, estados, municípios, 
organismos da administração 
direta e da indireta, cidadãos 
e investidores, uma visão mais 
objetiva e real da situação 
econômico-fi nanceira de todo 
o setor público, bem como do 
patrimônio brasileiro. 

Com esta mudança haverá 
um avanço bastante expressivo 
na transparência das contas 
públicas. 

A paulatina adoção das IPSAS 
conduzirá à modernização e 
ao necessário alinhamento 
do modelo de contabilidade 
pública do Brasil ao das mais 
expressivas democracias. 
Essa convergência trata-se 
de um suporte decisivo para 
que as PPPs, as concessões e 
privatizações contribuam de 
modo signifi cativo para a uma 
redução do défi cit fi scal, que é 
uma das causas da grande crise 
que vivemos e do baixo cres-
cimento de nossa economia.

(*) - É presidente do Ibracon 
– Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil.

Francisco Sant'Anna (*)

Em visita ofi cial a Londres, 
o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse 
estar disposto a fechar um 
acordo comercial “substan-
cial” e “justo” com o Reino 
Unido após o Brexit. “Acho 
que teremos um acordo co-
mercial muito substancial, 
será um acordo muito justo 
e acho que é algo que ambos 
queremos fazer”, afi rmou o re-
publicano à primeira-ministra 
Theresa May. 

“Nós [os EUA] somos o 
seu maior parceiro. Acho 
que há uma grande opor-
tunidade para ampliar isso, 
especialmente agora”, res-
saltou Trump. May, por sua 
vez, concordou com Trump. 
Segundo ela, “podemos fazer 
ainda maior [o acordo comer-
cial]”, com “uma cooperação 
econômica mais ampla”, de 
maneira bilateral. O presiden-
te dos EUA é um entusiasta da 
saída do Reino Unido da União 
Europeia e já até chegou a 
sugerir a May que não negocie 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,

e a primeira-ministra Theresa May.

O crescimento veio depois 
de uma queda de 1,4% 
na passagem de feverei-

ro para março. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal, do 
IBGE, divulgada ontem (4). Em 
abril, no entanto, houve quedas 
nos outros quatro tipos de com-
paração: -3,9% na comparação 
com abril de 2018, -0,1% na 
média móvel trimestral, -2,7% 
no acumulado do ano e de -1,1% 
no acumulado de 12 meses.

Na passagem de março para 
abril, houve alta em três das 
quatro grandes categorias 
econômicas, com destaque para 
os bens de consumo duráveis 
(3,4%). Também tiveram cres-
cimento os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipamentos 
(2,9%), e os bens de consumo 
semi e não duráveis (2,6%). 
Por outro lado, os bens inter-
mediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo, caíram 1,4% 
de março para abril.

Entre as 26 atividades indus-
triais pesquisadas, 20 tiveram 

Entre as 26 atividades pesquisadas, 20 tiveram alta.

Dia dos Namorados 
movimentará
R$ 2,3 bilhões
no e-commerce

O amor está no ar – e no bolso dos 
casais brasileiros. De acordo com 
estimativas do Compre&Confi e, 
empresa referência em inteligên-
cia de mercado, os apaixonados 
devem aumentar a procura por 
presentes no e-commerce este 
ano: ao todo, as compras online 
para o Dia dos Namorados devem 
movimentar R$ 2,3 bilhões este 
ano, aumento nominal de 8% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado.

“A expectativa para o comércio 
eletrônico continua positiva. A 
possibilidade de economizar no 
dia dos namorados impulsionará 
um forte crescimento nas vendas 
deste ano, apesar da queda do 
valor médio gasto nos presentes 
mostrar certa cautela do consu-
midor neste momento de recu-
peração da economia”, afi rma 
André Dias, diretor executivo do 
Compre&Confi e.

A projeção, que considera o 
período de 28/05 a 11/06, aponta 
que o incremento está relacionado 
ao volume de pedidos no período. 
A empresa acredita que, ao todo, 
devem ser realizados 6 milhões de 
compras online – aumento de 17% 
em relação ao ano anterior. Apesar 
de comprarem mais, os brasileiros 
devem ter um tíquete médio menor 
do que o do ano passado. As com-
pras devem ser de, em média, R$ 
389,17 – valor 7,5% menor do que 
o registrado no mesmo período de 
2018 (AI/Compre&Confi e).
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Produção industrial cresce 
0,3% de março para abril

A produção industrial brasileira teve alta de 0,3% na passagem de março para abril

alta na produção, com destaque 
para veículos automotores, 
reboques e carrocerias (7,1%), 
máquinas e equipamentos 
(8,3%), outros produtos quí-

micos (5,2%) e produtos 
alimentícios (1,5%), todos re-
vertendo as quedas registradas 
em março. Das seis atividades 
em queda, o destaque foi para 

as indústrias extrativas, que 
recuaram 9,7%, registrando o 
quarto resultado negativo do 
setor e acumulando perda de 
25,7% no período (ABr).

Trump: acordo comercial 
com Reino Unido após Brexit

nenhum acordo com Bruxelas. 
Ele está em seu segundo dia 

de visita ofi cial ao país. Pelas 
ruas de Londres, porém, a pre-
sença de Trump gera protestos 
e grandes manifestações. Um 
balão infl ável gigante do presi-
dente norte-americano é carre-
gado pelos críticos. A visita do 

republicano também desagra-
dou a líderes políticos de alto 
escalão, como o prefeito de 
Londres, Sadiq Khan. “Trump 
é garoto propaganda para a 
extrema-direita do mundo 
todo”, criticou Khan, referin-
do-se às políticas imigratórias 
do presidente (ANSA).
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Nação das décadas 
perdidas?

Não há como postergar 

soluções, sob risco 

de termos mais uma 

década perdida

O baixo desempenho da 
economia brasileira nos 
últimos anos evidencia 

a necessidade de mais sintonia 
por parte da sociedade e dos 
poderes constituídos para que 
seja efetivado um consistente 
projeto de nação para os pró-
ximos 20 anos, defi nindo-se 
metas e meios para que possa 
ser levado a cabo. A situação 
dificilmente melhorará se 
continuarem sendo discuti-
das questões estéreis, sem 
relevância e que fujam do foco 
de superação da armadilha da 
renda média na qual estamos 
enroscados e com graves riscos 
de retrocesso ainda maior. 

Há toda uma expectativa da 
população e um agudo senti-
mento de urgência por parte 
dos mais de 13 milhões de 
desempregados, empresários 
e trabalhadores pressionados 
pela estagnação dos negócios. 
Não há como postergar solu-
ções, sob risco de termos mais 
uma década perdida, como 
se está confi gurando a atual 
(entre 2011 e 2018, nosso PIB 
patinou na média de expansão 
de 0,59% ao ano). 

Aliás, analisando-se o de-
sempenho econômico nacional 
num espectro mais amplo de 
tempo, verifi ca-se que os re-
sultados estão muito abaixo de 
nosso potencial. Nas últimas 
três décadas, o crescimento da 
renda per capita foi de 25%, ou 
0,76% ao ano, resultante dos 
seguintes indicadores anuais: 
crescimento do PIB de 2,2% 
e aumento da população de 
1,43%. Na economia mundial, 
a expansão do PIB foi de 3,7% 
e nos países emergentes, acima 
de 5% ao ano. 

Se tivéssemos evoluído pelo 
menos 4% por exercício, nossa 
renda per capita teria dobra-
do. A baixa performance não 
advém de uma conspiração 
contra o Brasil. Trata-se de 
algo que expõe nossos próprios 
erros. Podemos fazer muito 
mais. Na década de 50, nosso 
PIB avançou acima de 7% ao 
ano e na de 70, 8,6%. Pode-se 
argumentar que os cenários 
globais e regionais eram ou-
tros, mas também havia graves 
problemas, aqui e no Planeta. 

Porém, não fi camos letár-
gicos. Nos últimos 30 anos, 
posicionamo-nos aquém do 
mundo até mesmo nos inegá-
veis avanços verifi cados, como 
no controle da infl ação, com 
o advento do Plano Real, na 
infraestrutura, universaliza-
ção das matrículas no ensino 
público, estruturação do SUS e 
aprovação de leis importantes. 
Poderíamos ter feito muito 
mais e melhor, considerando 
a persistente precariedade 
da educação, da assistência 
médico-hospitalar, dos trans-
portes, da logística, do custo 
e oferta de eletricidade e do 

imenso rombo fi scal acumu-
lado, por exemplo. Portanto, 
precisamos, defi nitivamente, 
aprender com os erros da 
história. 

Nesse contexto, são urgen-
tes: reformas da Previdência e 
tributária; desburocratização 
do Estado e da economia; 
aumento da segurança jurí-
dica; maior oferta de crédito, 
com custos compatíveis com 
o retorno dos investimen-
tos produtivos; e adoção de 
políticas públicas efi cazes e 
vigorosas para crescermos de 
modo proporcional às nossas 
potencialidades. Estamos fi -
cando encurralados em nossos 
próprios labirintos e arma-
dilhas, sufocando atividades 
fundamentais para nossa re-
cuperação e desenvolvimento.

É o caso da indústria de 
transformação, que tem par-
ticipação de 11% no PIB na-
cional, mas é responsável por 
36% das exportações, 63% 
dos investimentos em P&D na 
iniciativa privada, 24% da arre-
cadação de tributos federais e 
17% da previdenciária. Empre-
gando quase sete milhões de 
trabalhadores (cerca de 15% 
das vagas formais no País), 
paga os melhores salários e é 
o setor com o melhor retorno 
para a renda produzida: cada 
real gera R$ 2,63, ante R$ 1,66 
na agricultura e R$ 1,49 no 
comércio e serviços. 

Não se trata de desmerecer 
nenhum setor e os números 
apresentados são somente 
uma constatação. Aliás, seria 
importante aposentarmos 
algumas ideias que sugerem 
um confronto entre setores, 
pois, na verdade, o Brasil 
apresenta potencial para ter 
indústria, agricultura, serviços 
e comércio fortes. Ademais, é 
importante a consciência de 
que há enorme inter-relação 
entre as distintas áreas de 
atividade.

Os dados da manufatura, 
cuja participação no PIB vem 
caindo sistematicamente, 
demonstram com todas as 
letras o potencial brasileiro, 
que somente será capitaliza-
do se corrigirmos os erros do 
passado e do presente, pen-
sarmos em questões realmente 
importantes, relevarmos as 
questiúnculas e estabelecer-
mos uma agenda sinérgica para 
o desenvolvimento. Caso con-
trário, corremos o risco de ser 
a nação das décadas perdidas. 

É melhor trabalharmos com 
rapidez e efi ciência, enquanto 
é possível, pois o mundo não vai 
parar e esperar que resolvamos 
nossas contradições. Parafra-
seando o saudoso Betinho, os 
desempregados e suas famílias 
têm pressa, ao mesmo tempo 
em que precisamos fazer com 
que o País do Futuro realmente 
construa e alcance o amanhã 
de prosperidade desejado por 
sua população, para o qual tem 
pleno potencial. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

Diversos argentinos de orga-
nizações sociais, sindicatos e 
partidos de esquerda convoca-
ram um protesto para amanhã 
(6) contra a visita do presidente 
Jair Bolsonaro a Buenos Aires. 
A expectativa é de que o ato 
seja realizado na Praça de Maio, 
onde está localizada a Casa 
Rosada, sede do governo. Lá, 
o brasileiro participará de uma 
reunião com o chefe de Estado 
da Argentina, Maurício Macri. 

Sob o slogan “Seu ódio não é 
bem-vindo aqui”, a manifesta-
ção contará com a presença de 
grupos de direitos humanos e 
de minorias, como as Mães da 
Praça de Maio e a Federação 
Argentina de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Trans, além do 
movimentos La Cámpora 
e o Movimento Evita, e de 
sindicatos de trabalhadores. 
“A ascensão de Bolsonaro à 
presidência e sua contínua 
apologia à tortura e à discrimi-
nação fazem com que no Brasil 
cresçam todos os indicadores 
de violência racista, de gêne-

Bolsonaro se reunirá com Mauricio Macri em Buenos Aires.

A ministra da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, disse  que pre-
tende fortalecer os conselhos 
tutelares em todo país para 
evitar violência e maus-tratos 
a crianças e adolescentes.

Damares reuniu-se com 
conselheiros tutelares de 
Samambaia, região adminis-
trativa localizada a cerca de 
30 km de Brasília, onde Rhuan 
Maycon da Silva, de 9 anos, foi 
atingido com uma facada no 
peito pela própria mãe e sua 
companheira. O caso foi di-
vulgado neste fi m de semana.

“Quantas cenas como esta 
podem estar acontecendo em 
vários lugares?”, questionou 
a ministra. “Vamos ter que 
rever o nosso papel, fortalecer, 
apoiar mais os nossos conse-
lheiros, instrumentalizá-los 
mais. Eu sei que eles fazem 
um grande trabalho, mas 
podemos melhorar”, acres-
centou. Segundo Damares, a 
pasta trabalha na capacitação 
de conselheiros e pretende, 
agora, investir em equipa-
mentos. “Vamos trabalhar em 

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

Damares Alves.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, convocou 
reunião do Congresso Nacio-
nal para hoje (5), para votar 
a autorização de operações 
de crédito que financiarão 
diversas políticas sociais em 
2019. O projeto representa 
a primeira vez que o Poder 
Executivo pede ao Congresso 
permissão para se endividar 
além da chamada regra de ouro 
do Orçamento.

A “regra de ouro” é um dis-
positivo da Constituição que 
proíbe que a União realize 
operações de crédito que su-
perem o montante de despesas 
de capital (obras e investi-
mentos) do Orçamento anual. 
Isso signifi ca, na prática, que 
o governo não pode contrair 
dívidas para pagar despesas 
correntes (para manutenção 
da máquina pública). 

Essa regra pode ser con-
tornada com autorização 
expressa do Congresso. É o 
primeiro projeto com essa in-
tenção desde 1988, quando a 
Constituição entrou em vigor, 
e solicita a contratação de 
R$ 248,9 bilhões em créditos 
orçamentários. O projeto foi 
debatido no fi m de maio em 
audiência na Comissão Mista 
de Planos e Orçamentos. 

Na ocasião, representantes 
do governo alertaram que 
a aprovação do pedido era 
urgente porque alguns pro-
gramas poderiam fi car sem 
dinheiro ainda neste mês, 
devido a prazos operacionais. 
É o caso do BPC — renda 
mínima para idosos e pessoas 
com defi ciência em situação de 
vulnerabilidade — e do Plano 
Safra — crédito para produto-
res rurais (Ag.Senado).
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A Agência Nacional de 
Águas (ANA) terá a 
função de estabelecer 

normas de referência para a 
regulação dos serviços de sa-
neamento básico. Essas normas 
devem “estimular a livre con-
corrência, a competitividade, a 
efi ciência e a sustentabilidade 
econômica na prestação dos 
serviços”, além de “buscar a 
universalização e a modicidade 
tarifária”. 

Estabelece como um dos 
“princípios fundamentais” do 
serviço público de saneamento 
básico a “seleção competitiva 
do prestador”, que deve atuar 
concomitantemente nas áreas 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. O texto 
proíbe a celebração de “con-
trato de programa, convênio, 
termo de parceria ou outros 
instrumentos de natureza pre-
cária”. Mas assegura a execução 
daqueles que estejam em vigor 
na data de sanção da lei. Caso a 
empresa estatal de saneamento 
seja privatizada, os contratos 
em andamento podem ser 
substituídos por concessões. 

Comissão, presidida pelo senador Marcos Rogério, aprovou relatório do senador Roberto Rocha.

Em reunião da Comissão de Servi-
ços de Infraestrutura do Senado, on-
tem  (4), o ministro dos Transportes, 
Tarcísio Gomes de Freitas destacou 
o projeto que altera a legislação 
do Código de Trânsito Brasileiro. 
Segundo o ministro, ele vai facilitar 
o dia a dia dos cidadãos nos seus 
deslocamentos, não vai aumentar a 
impunidade e vai, ainda, desburocra-

tizar processos. O projeto foi entregue 
hoje pelo ministro e pelo presidente 
Jair Bolsonaro, pessoalmente, ao 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
durante visita de ambos à Casa.

“A proposta tem muita coisa que 
impacta o cidadão diretamente, 
como o aumento da quantidade 
de pontos (de 20 para 40) para a 
suspensão do direito de dirigir. Dois 

terços das punições estabelecidas 
hoje no CTB são graves ou gravís-
simas, fi cou muito fácil chegar aos 
20 pontos, inclusive por infrações 
administrativas. Os Detrans não 
conseguem mais operacionalizar os 
processos de suspensão do direito 
de dirigir. Ampliar a pontuação 
tornou-se, portanto, uma necessi-
dade prática”,  disse (Ag.Senado).

Aumento da 
alíquota do 
imposto para 
mais ricos

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) criticou ontem (4) o 
texto da reforma da Previdência 
encaminhado ao Congresso 
pelo governo do presidente 
Jair Bolsonaro. Na visão do 
parlamentar, a matéria preju-
dica a parcela mais pobre da 
população, quando estabelece 
mudanças na concessão do 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) e altera a idade 
mínima de aposentadoria de 
trabalhadores rurais.

O senador defendeu uma 
alíquota maior na cobrança de 
Imposto de Renda da camada 
mais rica da sociedade e isenção 
para os trabalhadores que ga-
nham menos de quatro salários 
mínimos. “Novos patamares 
para aplicar as quatro alíquotas 
já existentes e a criação de mais 
duas aplicáveis a quem ganha 
por mês mais de 40 salários-
-mínimos. As novas alíquotas 
incidirão apenas sobre 2,73% 
dos contribuintes”, disse (Ag.
Senado).
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Comissão pode 
votar inclusão 
de ‘gato’ em 
conta de luz

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara deverá 
votar nos próximos dias proje-
to para obriga as companhias 
distribuidoras a detalhar na 
conta de luz o valor das perdas 
não técnicas, nomenclatura do 
setor elétrico para os prejuízos 
causados pelas ligações clan-
destinas (os chamados ‘gatos’) 
e adulteração de medidores.

Pela legislação, estas perdas 
são rateadas entre os consu-
midores e a concessionária, e 
entram no cálculo da tarifa de 
luz. Atualmente, as contas só 
especifi cam o valor dos encar-
gos setoriais e impostos, além 
dos dados de consumo mensal. 
O projeto é do deputado Aureo 
Ribeiro (Solidariedade-RJ) e 
recebeu parecer favorável do 
deputado Franco Cartafina 
(PP-MG). 

Ele espera, com o projeto, 
conscientizar as pessoas para 
o impacto dos gatos de ener-
gia. “Quem está pagando essa 
conta é o consumidor brasileiro 
de boa fé”, disse o deputado. 
O relator também aposta no 
efeito educativo da medida. 
“99% da população desconhe-
ce esse pagamento”, afi rmou 
Cartafi na. Para ele, a inclusão 
dos valores referentes às perdas 
não técnicas pode estimular o 
consumidor a denunciar furto 
de energia (Ag.Câmara).

Comissão do Senado aprova novo 
Marco Legal do Saneamento Básico
A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou ontem (4) um projeto que prevê a privatização 
dos serviços de saneamento básico no Brasil

Se um estado ou município 
optar por prestar o serviço 
diretamente, deve indenizar 
a empresa privatizada “em 
razão de investimentos reali-
zados e ainda não amortizados 
ou depreciados”. O projeto 
assegura a sustentabilidade 
econômico-fi nanceira dos con-
tratos de saneamento por meio 
do pagamento de taxas, tarifas 

e tributos. O relator, senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA), 
afi rma que a matéria “moder-
niza o marco regulatório de 
saneamento básico”. 

“Essa otimização é urgente 
para superar os graves índices 
observados no Brasil. Cerca 
de 35 milhões de brasileiros 
não têm acesso a água tratada. 
Metade da população, em torno 

de 104 milhões de pessoas, 
não têm acesso aos serviços 
de coleta de esgoto. Do esgoto 
coletado, apenas 42% são trata-
dos. São dados graves, que difi -
cultam a melhoria dos índices 
de desenvolvimento humano e 
trazem sérios prejuízos sociais e 
econômicos a diversos setores 
produtivos”, argumentou (Ag.
Senado).

Damares pretende fortalecer 
conselhos tutelares

equipamentos, em mais carros, 
mais computadores”, disse a 
ministra.

A visita aos conselhos é para 
“saber onde o Poder Público 
falhou na proteção das crian-
ças”. Após a visita ao conselho 
de Samambaia, a ministra disse 
acreditar que não houve omissão 
dos conselheiros. “As sugestões 
que eles eles trouxeram para 
nós, estamos levando para o 
ministério. Neste caso, infeliz-
mente, não chegamos primeiro, 

chegamos tarde”, afi rmou.
Damares enfatizou a impor-

tância de a sociedade estar 
atenta e denunciar qualquer 
suspeita de violência. “O con-
selho tutelar é parceiro na luta 
na defesa da criança. Se não 
encontrar o conselho tutelar, 
procure um policial. Se não 
encontrar, procure o Disque 
100. Estamos 24 horas com 
nossos canais abertos e aten-
demos em outros idiomas”, 
ressaltou a ministra (ABr).

Argentinos convocam protesto 
contra visita de Bolsonaro

ro, feminicídios, homofobia e 
transfobia”, informou o grupo 
responsável pelo ato.

Além disso, os militantes 
pretendem fazer um protesto a 
favor da soberania para criticar 
as políticas tanto de Bolsonaro 
quanto de Macri. “O povo do 
Brasil sofre uma política de 
ajustes, privatizações e repres-
são que cresceu nos últimos 
meses”, acrescentou o texto de 

convocação, ressaltando que o 
país registrou “um considerável 
aumento da pobreza”. Já sobre 
Macri, os representantes ex-
plicaram que, ao ser escolhido 
como presidente, a Argentina 
“foi ponta de lança na nova gui-
nada à direita”. O presidente do 
Brasil chega na Argentina hoje 
(5) em sua primeira visita ofi cial 
ao país, mas sua agenda ainda 
não foi divulgada (ANSA).

Congresso vota créditos 
orçamentários fora da 

regra de ouro

CNH: aumento no limite de pontos não causará impunidade
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Há um tipo de ataque a 

servidores de redes de 

computadores chamado 

DDoS (Distributed 

Denial of Service). 

Nessa modalidade, um 
hacker aciona um 
computador que vai 

instalar software em inúmeros 
(às vezes até milhares) de com-
putadores chamados zumbis, 
quase sempre sem que seus 
usuários percebam. 

Esses zumbis, por sua vez, 
são comandados a acessar 
um determinado servidor (ou 
servidores) de uma grande 
organização ao mesmo tem-
po - por exemplo tentando 
consultar um site hospedado 
no servidor. 

Como esses servidores não 
conseguem atender a esses 
acessos simultaneamente, 
acabam tendo sua performan-
ce muito degradada, às vezes 
parando completamente. Além 
dos hackers de praxe, certa-
mente governos estão se pre-
parando para realizar ataques 
desse tipo contra possíveis 
inimigos, numa situação de 

guerra - há registros da ocor-
rência de fatos dessa espécie. 
Imaginemos os resultados de 
ataques desse tipo a redes de 
distribuição de energia elétrica 
ou de telecomunicações.

Segundo estudos da Kas-
persky, empresa que produz 
softwares de segurança, an-
tivírus e outros, o número 
desses ataques aumentou 84% 
durante o primeiro trimestre 
deste ano em comparação com 
o anterior - é uma reversão da 
tendência de diminuição desse 
tipo de ataque que fora notada 
em 2018. 

A Kaspersky recomenda que 
todas as organizações deem 
mais atenção à segurança, 
de forma que possam evitar 
esses ataques. Essa atenção 
à segurança deve também ser 
dada por todos os usuários de 
computadores pessoais. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Ataques a redes de computadores 
podem gerar tragédias

Vivaldo José Breternitz (*)

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. 

Aenon Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF nº 28.644.915/0001-59 - NIRE 3530051420-3

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/19
Aos 16/04/19, às 14 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente entregues 
aos acionistas e publicados no DOESP (página 84) e no Empresas e Negócios (página 15), em edição de 09/04/19. 2. 
Não distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/18. 3. 
Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira 
de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 
114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 3.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus 
respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria 
da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da 
Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de 
sociedades empresárias. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 16/04/19. Jucesp nº 245.123/19-2 em 07/05/2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus III Holding S/A Company
CNPJ/ME: 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 24/04/2019, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social.Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; e Secretário: 
André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: As acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: a) nos termos 
do inciso “t)” do §3º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia e na forma do disposto no Artigo 59 da Lei das S.A., aprovar a emissão 
das Debêntures, para colocação privada, com as seguintes e principais características: a.i) Vinculação à emissão dos CRI. As Debêntures 
serão emitidas para vinculação à operação de distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 143º série da 1ª 
Emissão da Securitizadora, representada por uma Cédula de Crédito Imobiliário, emitida pela Securitizadora (“Operação Estruturada”). 
a.ii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), será de R$ 1.000,00 
(“Valor Nominal Unitário”). a.iii) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 41.043 Debêntures, em série única. a.iv) Data de Emissão. 
Para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela a ser prevista na Escritura (“Data de Emissão”). a.v) Data de Venci-
mento. A data de vencimento das Debêntures será de 06/05/2031 (“Data de Vencimento”). a.vi) Forma das Debêntures. As Debêntures 
serão emitidas na forma nominativa, não havendo emissão de certificados representativos de debêntures. a.vii) Colocação. As Debêntu-
res serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/
ou qualquer esforço de venda perante investidores. a.viii) Subscrição. As Debêntures serão subscritas por meio da assinatura de Boletim 
de Subscrição, bem como a inscrição do nome do Debenturista no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Companhia. a.ix) 
Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações da Companhia. a.x) Espécie. As Debêntures serão da espécie com 
garantia real. a.xi) Atualização do Valor Nominal Unitário. A partir da primeira data de integralização dos CRI, inclusive (“Data da Primeira 
Integralização dos CRI”) as Debêntures terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado, até o seu efetivo pagamento, pela variação mensal 
positiva do IPCA/IBGE (“Atualização Monetária”). O Valor Nominal das Debêntures atualizado pela Atualização Monetária será calculado 
de acordo com a fórmula descrita na Escritura. O Valor Nominal das Debêntures atualizado pela Atualização Monetária será devido em 
conjunto com os Juros Remuneratórios. a.xii) Remuneração. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures atualizado, incidirão juros 
remuneratórios equivalentes a 6,4500% ao ano, com base em 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures e calculados de acordo com a fórmula previs-
ta na Escritura. a.xiii) Integralização. As Debêntures serão integralizadas: (i) na primeira Data de Integralização (“Primeira Data de Integra-
lização”), pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) nas demais datas de integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros 
Remuneratórios, contados desde a primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva data de integralização (exclusive), devendo 
a Companhia assinar, a cada data de integralização das Debêntures, o recibo de integralização das Debêntures, em favor do Debenturis-
ta. a.xiv) Amortização. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente pela Companhia, em 108 parcelas conforme 
Anexo I da Escritura, observado o período de carência de 36 meses, sendo o primeiro pagamento devido em 06/06/2022. a.xv) Resgate 
Antecipado Facultativo. A qualquer tempo após a Data de Emissão, observado o disposto abaixo, a Companhia, mediante comunicado 
prévio ao Debenturista com antecedência de 30 dias, poderá realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Ante-
cipado”), mediante o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios e demais encargos aplicáveis, 
bem como de qualquer despesa de responsabilidade da Companhia eventualmente não quitada e/ou reembolsada até a data do resgate 
antecipado. Nos termos da Escritura, na ocorrência de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, será devida a totalidade do 
saldo devedor do valor nominal unitário atualizado das Debêntures, acrescido: da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data 
da Primeira Integralização dos CRI, ou Data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures; e (iii) prêmio flat, conforme tabela abaixo: Datas de Resgate Antecipado Faculta-
tivo Total das Debêntures - Prêmio (% sobre saldo): 30/04/2019 à 30/04/2022 - 0,50%; 01/05/2022 à 30/04/2023 - 0,35%; 01/05/2023 
à 30/04/2024 - 0,20%. Não será devido qualquer valor a título de Prêmio de Resgate após o 61º mês da Data da Emissão, ou seja, de 
01/05/2024 até 06/05/2031, inclusive. a.xvi) Amortização Extraordinária Facultativa. Observado o disposto abaixo, a Companhia poderá 
realizar uma amortização extraordinária facultativa do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, de forma linear e sem qualquer 
distinção entre as Debêntures, limitada a 98% do Valor Unitário das Debêntures, mediante pagamento de parcela do Valor Unitário das 
Debêntures ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização, 
ou data de pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior até a data da respectiva amortização extraordinária, e demais 
encargos aplicáveis, bem como de qualquer despesa de responsabilidade da Companhia eventualmente não quitada e/ou reembolsada 
até a data da amortização extraordinária facultativa (“Valor da Amortização Extraordinária”) e do prêmio calculado conforme fórmula 
abaixo (“Prêmio de Amortização Extraordinária” e “Amortização Extraordinária”, respectivamente). O pagamento em decorrência de 
Amortização Extraordinária Facultativa, será correspondente a (i) Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (i) da Remuneração; 
e (ii) de prêmio flat, calculado sobre os itens (i) e (ii) supra nos termos a seguir: Datas de Amortização Extraordinária Facultativa das 
Debêntures - Prêmio de Amortização Extraordinária (% sobre saldo): 30/04/2019 à 30/04/2022 - 0,50%; 01/05/2022 à 30/04/2023 - 
0,35%; 01/05/2023 à 30/04/2024 - 0,20%. Não será devido qualquer valor a título de Prêmio de Amortização Extraordinária após o 61º mês 
da Data da Emissão, ou seja, de 01/05/2024 até 06/05/2031, inclusive (“Prêmio de Amortização Extraordinária”). a.xvii) Vencimento Ante-
cipado. As hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures constarão da Escritura. a.xviii) Demais condições. Todas as demais 
condições e regras específicas relacionadas à Emissão das Debêntures serão tratadas detalhadamente na Escritura. b) para garantir o 
pagamento integral dos créditos imobiliários oriundos da Escritura (“Créditos Imobiliários”) e o cumprimento das obrigações estabelecidas 
nos contratos que forem firmados para fins da Operação Estruturada, nos termos do §3º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia e 
considerando que a Gilbeá é uma sociedade investida pela Companhia, aprovar a constituição das garantias abaixo listadas, as quais, 
após seus respectivos registros nos cartórios competentes, garantirão mais do que 100% dos Créditos Imobiliários: b.i) a cessão fiduciária, 
pela Gilbeá, dos créditos oriundos Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial celebrado em 06/06/2018 (“Contrato de Locação”), por 
meio do qual a Gilbeá locou à Mogiana Alimentos S.A. (CNPJ/ME nº 45.710.423/0001-33) (“Mogiana”) a área bruta de 21.155 m² rela-
tiva aos Módulos 1 a 5 (Galpão A) do Condomínio Multi Modal Campinas, situado na Rodovia Anhanguera (SP-330), Km 87, no Município 
de Campinas/SP, integrante da área maior descrita e caracterizada na Matrícula nº 183.535 do 3º Registro de Imóveis de Campinas – SP 
(“Imóvel”), bem como dos créditos oriundos dos futuros contratos de locação da parte ainda não locada do Imóvel (“Área Remanescente 
Locável”), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos direitos creditórios, bem 
como toda e qualquer receita, multa e demais encargos de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Gilbeá, em favor da Securitiza-
dora; e b.ii) a outorga, pela Gilbeá, de alienação fiduciária do Imóvel. c) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos com-
plementares necessários ao cumprimento do que ora ficou resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/04/2019. Jucesp nº 252.802/19-6 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Curupá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 61.367.314/0001-11 - NIRE 35.222.463.791

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Aos 30/4/19, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário:
Mauro Alberto. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social,
atualmente de R$ 6.326.958,00 para R$ 1.223.047,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e
assinada por todos os presentes.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/04/19

Aos 16/04/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Publicações: O relatório da administração, as 
demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S, empresa de auditoria independente contratada pela Companhia, foram publicados no DOESP, na 
edição de 09/04/19, página 82, e no Jornal “Empresas & Negócios”, na edição de 09/04/19, página 14, nos termos do 
artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu 
Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos 
legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores 
independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/18. 1.1. Consignar que, nos termos da proposta da Diretoria 
sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/18, a Companhia apurou 
prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31/12/18, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão 
jus ao recebimento de quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros 
do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a 
destinação de resultados do exercício social encerrado em 31/12/19: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 
259.912.388-71, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF 
n° 283.724.328-05, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 
114.774.128-08, para o cargo de membro de Conselho de Administração. 2.1. Os conselheiros ora reeleitos tomaram posse 
de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, declarando 
não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
16/04/19. Jucesp nº 252.285/19-0 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/03/19
Aos 29/03/19, às 10hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - 
Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente 
impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração, o parecer dos auditores 
independentes e a proposta da Diretoria de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/18, a serem submetidos para aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações 
financeiras, do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, ora aprovados. 2. Aprovar a 
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias expostas na presente 
Reunião, bem como reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 29/03/19. Jucesp nº 252.911/19-2 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A.
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº. 35.300.414.055

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/04/19
Aos 16/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; 
André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar a reeleição para os cargos de Diretores da 
Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a AGO que 
deliberar sobre a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31/12/19 dos seguintes indivíduos: (i) Arthur 
José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928-15; (ii) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128-08; e (iii) 
Narciso Manuel Afonso Marques da Silva, CPF/MF nº 673.827.708-34. 1.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse 
de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, declarando 
não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
16/04/19. Jucesp nº 252.910/19-9 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, 
PAPELÃO E CORTIÇA DO  ESTADO  DE SÃO PAULO - SEPACO

CNPJ: 60.961.422/0001-55
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital fi cam convocados os senhores representantes das entidades mencionadas no artigo 4º, (a) e (b) do 
Estatuto Social do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo (SEPACO), para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ter lugar na Rua Vergueiro nº 4210, andar S2, anfi teatro, nesta Capital, no dia 26 
de junho de 2019, em primeira convocação, às 11 (onze) horas, desde que haja a presença de, no mínimo, metade 
mais um do total de votos, e em segunda convocação às 11h30 (onze e trinta) horas, no mesmo dia, quando então 
será realizada com qualquer número de presentes (conforme artigo 11º, I, do Estatuto Social), devendo ser observada a 
seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o próximo 
mandato (24/7/2019 a 23/7/2023), conforme disposições dos Capítulos V e VI, do Estatuto Social. b) Posse 
dos Membros eleitos. São Paulo, 03 de junho de 2019. Synésio Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração.

PBRV Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Edital de Convocação - PBRV 
Empreendimento Imobiliário S.A., vem convocar todos os 
sócios para a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser 
realizada em 14/06/2019, às 10h, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 14.401, 26º andar, conjunto 2612, Edifício Par-
que da Cidade, Brooklin Paulista, para deliberar sobre o 
seguinte assunto: 1. Apresentação da situação financeira e 
fluxo de caixa da empresa, explanar e aprovar as medidas 
necessárias para o enfrentamento das necessidades de cai-
xa da empresa; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim 
de Andrade Junior - Diretores.

2ª Vara Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca da Capital –São Paulo
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª Vara 
Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 0014189-08.2013.8.26.0008. 
Executada: ELISABETE SALAZAR DE SOUZA. APARTAMENTO c/ 53,77m² no Tatuapé – 70% 
do valor de avaliação. 1ª Praça: 24/07/2019, às 13h45min. 2ª Praça: 13/08/2019, às 13h45min. 
Direitos do fiduciante APARTAMENTO nº 41, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do “EDIFÍCIO 
SÃO PAULO”, BLOCO “A” do CONDOMÍNIO BRASIL, situado à Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz, 
número 475, no 27º SUBDISTRITO - TATUAPÉ, com a área útil de 53,77m². Descrição completa na 
Matrícula nº 204.764 do 9º CRI da Capital/SP. Contribuinte: 149.080.0106-4. Ficam os requeridos, 
Elisabete Salazar de Souza, seu cônjuge, se casada for a terceira interessada e credora fiduciária 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 254.805,11 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 178.363,57 (sujeitos à atualização)

3ª Vara Cível do Fórum de Guarulhos - Comarca da Capital –São Paulo
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos EXECUTADOS PANAMERICANO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. – ME (CNPJ 03.301.398/0002-75) e 
demais interessados, que expedido na Ação de Cumprimento de Sentença - Processo nº 
1041806-83.2015.8.26.0224/01 - Controle 2015/002793, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do 
Fórum de Guarulhos - Comarca da Capital/SP, requerida por PROÁGUAS TRANSANTISTA 
TRANSPORTES LTDA. (CNPJ 03.726.883/0001-00). A Dra. Adriana Porto Mendes, MM. Juíza 
de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DOS BENS 
MÓVEIS: 125 (cento e vinte cinco) palites PBR reutilizáveis medindo 1,05 x 1,20 metros 
cada, avaliado cada palete em R$ 24,00. 2. AVALIAÇÃO - R$ 3.000,00 (junho/2017 – Conf. Fls. 
141 dos autos). 3. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 2.820,47 (fevereiro/2017 – Conf. Fls.114 dos autos). 
4. VISITAÇÃO – Rua Juiz de Fora, quadra 101, lote 01, Jardim Guanabara - Goiânia /GO . Em caso 
de recusa do fiel depositário Sr. Roberto Belmok (CPF 450.390.707-72), o (a) interessado (a) 
deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 
5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 21/06/2019, às 14h15min, e termina em 
25/06/2019, às 14h15min e; 2º Leilão começa em 25/06/2019, às 14h16min, e termina 
em 15/07/2019, às 14h15min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 
6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@
zukerman.com.br. 7. Ficam os executados, PANAMERICANO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGAS LTDA. – ME, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em data 
de 13/06/2017, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos não 
constam recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de abril do ano de 2019.

Em reunião realizada 
segunda-feira (3), na 
Liga Independente das 

Escolas de Samba (Liesa), os 
presidentes das agremiações 
decidiram manter no grupo 
especial a Imperatriz Leopol-
dinense, que foi a penúltima 
colocada na disputa deste ano 
e deveria ser rebaixada para 
desfi lar no grupo de acesso 
em 2020.

O encontro deveria discutir 
apenas as contas do carna-
val deste ano e o orçamento 
para 2020, mas a questão da 
mudança do resultado foi co-
locada em pauta e a virada de 
mesa acabou se concretizando 
mais uma vez, com oito votos 
favoráveis e cinco contrários. 
Concordaram com a mudança 
de resultado a São Clemente, 
Paraíso do Tuiuti, Estácio de 
Sá, Grande Rio, União da Ilha, 
Salgueiro, Mocidade e Unidos 
da Tijuca. Foram contra a Bei-
ja-Flor, Viradouro, Vila Isabel, 
Mangueira e Portela.

A Império Serrano, última 
colocada no carnaval deste 
ano e que teve o rebaixamento 
mantido, e a Imperatriz Leo-

Os presidentes das agremiações decidiram manter no grupo especial a Imperatriz Leopoldinense. 

Imperatriz Leopoldinense mantida no 
grupo especial do carnaval do Rio

Pelo terceiro ano seguido, o resultado do carnaval do grupo especial das Escolas de Samba do Rio de 
Janeiro foi alterado por uma virada de mesa

poldinense, benefi ciada pela 
decisão, não tiveram direito a 
voto. A justifi cativa dada pelas 
escolas favoráveis à virada de 
mesa foi que manter 14 agre-
miações no Grupo Especial vai 
engrandecer artisticamente o 
espetáculo. Entretanto, esta 
decisão pode trazer consequên-

cias graves para a organização 
dos desfi les do ano que vem.

É que a Liesa acabou descum-
prindo Termo de Ajustamento 
de Conduta assinado no ano 
passado com o Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro, 
que previa multa de R$ 750 mil 
em caso de nova alteração do 

resultado do carnaval, além 
de possíveis consequências 
judiciais para os dirigentes. A 
situação levou à renúncia do 
presidente da Liesa, Jorge Cas-
tanheira, que foi contra a mano-
bra para alteração do resultado 
e anunciou que deixaria o cargo 
durante a reunião (ABr).
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Especial

Estudo aponta fragilidade da 
Previdência nos estados

O estudo aponta que a situação é problemática na grande maioria dos estados e bastante grave em alguns deles.

Aniele Nascimento/Gazeta do Povo

Diante da fragilidade das contas das 
previdências estaduais e do provável 
agravamento desse quadro, a proposta da 
reforma da Previdência é possivelmente 
o único modo de equilibrar, ou ao menos 
reduzir os desequilíbrios atuais em prazo 
razoável de tempo. A avaliação consta 
do estudo 'A Situação das Previdências 
Estaduais', de autoria de consultor 
legislativo, Josué Pellegrini, divulgado pela 
Instituição Fiscal Independente do Senado 
Federal

O estudo aponta que a situação é problemática na grande 
maioria dos estados e bastante grave em alguns deles. 
Em alguns, o défi cit superou os 15% da receita corrente 

líquida, como Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No conjunto dos estados, para 
um total de 4,63 milhões de segurados, o défi cit variou de 1,2% 
a 1,4% do PIB, a depender da fonte de informação utilizada. O 
desequilíbrio decorre em grande medida de regras favoráveis aos 
segurados, as quais garantem aposentadoria precoce, além de 
benefício em valor muito próximo ao da remuneração do servidor 
ativo, seja no momento em que o cálculo do benefício é feito, 
seja por ocasião das correções periódicas. 

No caso dos estados, esse problema é agravado, pois cerca de 
metade dos servidores estaduais pertence a categorias benefi -
ciadas com regras mais favoráveis, notadamente professores e 
militares, aponta o estudo. As contribuições, por sua vez, são 
baixas relativamente às despesas resultantes das regras vigen-
tes. Questões demográfi cas juntam-se às regras favoráveis para 
pressionar ainda mais as despesas previdenciárias. No período 
2006-2015, os inativos dos estados cresceram 37,9%, enquanto 
o número de ativos diminuiu 3,4%. Com isso, a relação entre 
ativos e inativos caiu continuamente. 

Em 2017, praticamente todos os estados tinham relação igual 
ou inferior a 2, à exceção dos quatro estados novos. Em outros 
quatro estados, já havia mais inativos que ativos: Santa Catarina, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As perspectivas 
tampouco são favoráveis. Dadas as regras atuais, o número de 
inativos deverá continuar aumentando em relação aos ativos. A 
idade média dos servidores estaduais era de 45 anos, em 2015. 
Quase 1/3 tinha mais de 50 anos. Em muitos estados do Nordeste 
essa participação era ainda mais acentuada. 

Outro problema a ser enfrentado pelas previdências estaduais 
é a transição de regime de repartição simples como prevalece 
atualmente para o regime de capitalização, notadamente a cha-
mada Previdência complementar, destinada aos novos servidores. 
Entretanto, na transição, perdem-se as contribuições dos novos 
servidores relativamente à parcela da remuneração acima do teto 
e há aumento de despesas por conta do desembolso da contri-
buição patronal relativa à parcela excedente da remuneração.

As perspectivas para as previdências estaduais acabam retra-
tadas nos números dos respectivos resultados atuariais. Todos os 
estados têm défi cit atuarial, inclusive os estados novos, já que a 
análise atuarial projeta as contas futuras. O défi cit atuarial total 
dos estados era de R$ 5,2 trilhões, em 2017, já considerados os 
compromissos atuais e futuros junto aos segurados, bem como 
as contribuições e os ativos previdenciários. Dado o número 
de segurados, esse defi cit correspondia a um passivo médio de
R$ 1,1 milhão da população em geral perante cada um dos ser-
vidores estaduais.

As regras propostas na PEC da Previdência buscam postergar a 
concessão das aposentadorias, bem como reduzir o benefício em 
relação à última remuneração na ativa. Pretende-se ainda elevar as 
alíquotas da contribuição ordinária, bem como introduzir a alíquota 
extraordinária. Estima-se que as mudanças possam elevar receitas 
e, sobretudo, diminuir despesas em um montante de R$ 350 bi-
lhões, em dez anos, sem considerar a contribuição extraordinária.

Sem uma solução rápida e efetiva, os défi cits previdenciários 
continuarão a absorver parcela crescente das receitas estaduais, 
prejudicando a oferta de serviços adequados à população, prin-
cipalmente em relação às principais atribuições constitucionais 
dos estados: saúde, educação e segurança. Esse efeito já pare-
ce evidente quando se observa a evolução da composição das 
despesas com pessoal, cada vez mais dirigidas aos inativos, em 
detrimento dos ativos, aponta o estudo.

Grande parte dos estados está próxima ou já ultrapassou o 
limite de despesa com pessoal, estabelecido em 60% da RCL pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, depois do forte aumento dessas 
despesas no período 2006-2014. Quando um servidor de um es-
tado nessa situação se aposenta, torna-se difícil contratar outro 
servidor para substitui-lo, sem pressionar ainda mais a despesa 
com pessoal. Ademais, a própria referida LRF prevê medidas de 
ajuste do gasto com pessoal ativo, quando o limite prudencial de 
57% da RCL é alcançado ou ultrapassado.

Se os fl uxos de novas aposentadorias não forem retardados, 
indica o estudo, os efeitos provavelmente recairão sobre o número 
de servidores ativos, com prováveis impactos sobre os serviços 
oferecidos nesse âmbito de governo, sabidamente intensivos 
em mão de obra. Dada a frágil situação atual das contas previ-
denciárias dos estados e a provável deterioração futura dessas 
contas, a aprovação da proposta, com a pronta aplicação de seu 
conteúdo aos estados, é o que de mais efi caz se poderia fazer 
para evitar o agravamento do desequilíbrio fi scal dos estados e o 
comprometimento do alcance de suas atribuições constitucionais.

“A efi cácia da reforma previdenciária dependerá, é claro, da 
preservação de aspectos essenciais das regras propostas, especial-
mente o endurecimento dos dispositivos dirigidos às categorias 
que contam atualmente com regras mais favoráveis nos estados, 
em grau pelo menos equivalente ao proposto para os servidores 
públicos em geral”, conclui o estudo (Agência Senado).

Em R$ bilhões

Em R$ bilhões

Em R$ bilhões

Em R$ bilhões

Em R$ bilhões

Quantas vezes maior que a RCL

Quantas vezes maior que a RCL

Quantas vezes maior que a RCL

Quantas vezes maior que a RCL

Quantas vezes maior que a RCL



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
QUARTA 05 de Junho de 2019. Dia de São Bonifácio (apóstolo 
dos Germanos), São Fernando de Portugal, Santa Círia e Dia do Anjo 
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia Mundial do Meio 

Ambiente e da Ecologia, Dia Internacional do Cacau e Dia 

Universal de Deus. Hoje aniversaria o cantor e compositor Erasmo 
Carlos que nasceu em 1940 faz 79 anos, a cantora Wanderléia chega 
aos  73 anos e o ator Mark Wahlberg, que nasceu em Boston em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem um caráter forte e deter-
minado, é independente, confi ante, refi nado e sociável. Pode ser uma 
pessoa dramática, mas realista, sabendo combinar negócios e prazer. 
Tem facilidade para aprender e gosta de comunicar aos demais seus 
conhecimentos. Possui um irresistível impulso para fugir à estagnação 
e mudar sempre, em todas as áreas da vida. O raciocínio lógico lhe 
será sempre produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção 
mágica das coisas que lhe inspira constantemente. No lado negativo 
deve evitar ser voluntarioso ou obstinado, pois poderá se tornar pouco 
comunicativo.

Magia dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou 
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto 
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números 
de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.

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

Esta quarta é o quinto dia da lunação. A Lua em conjunção com Marte pode nos deixar mais irritados e impacientes. 

Vamos lutar por nosso espaço e para evitar confl itos será importante não invadir a privacidade do outro. A noite 

deve ser mais calma e tranquila. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que nos deixa mais compreensivos. A Lua 

também faz um aspecto negativo com Saturno e apesar dos obstáculos, vamos buscar manter o equilíbrio e começar a 

estabilizar as emoções. Podemos nesta quarta-feira resgatar oportunidades perdidas e recuperar algo que perdemos. 
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Aumentam as chances de obter 
resultados em atividades na rotina 
diária com a ampliação da autossufi -
ciência e da confi ança. As mudanças 
podem ser consolidadas, resgatando 
oportunidades perdidas e recupe-
rando algo que perde. 78/378 – Bege.

A habilidade para crescer lhe dá 
novas chances de lucros e ganhos 
inesperados. Use a versatilidade 
no agir, simpatia ao se relacionar e 
descubra um novo caminho. O Sol 
na casa dois dá aumento de ganhos 
materiais através da facilidade para 
negociar. 63/263 – Azul.

Deve lutar por seu espaço e para 
evitar confl itos será importante não 
invadir a privacidade do outro. A 
confi ança e a boa relação com as pes-
soas irão ajudar a resolver situações 
difíceis. Precisa zelar pela reputação 
e cuidar dos compromissos com 
seriedade. 41/341 – Amarelo.

Pode não prestar atenção ao assinar 
contratos, papéis e documentos 
importantes nesta fase que é a mais 
delicada do ano. Logo terá novas 
motivações e a renovação de sua 
vida, confrontando os sistemas já 
estabelecidos. Saiba esperar até 
seu aniversário para agir. 56/756 
– Branco.

É tempo de se afi rmar, dando um 
novo sentido à sua vida e tornando 
seus sonhos reais. Acredite naquilo 
que quer conquistar, algum de seus 
desejos pode se realizar até o fi nal 
desta semana. Evite mandar, pois 
esta atitude gera fragilidade em 
compromissos que assumir.  52/152 
– Cinza.

Este dia é bom para refazer as 
energias e até recuperar as forças 
que tenham diminuído desde o fi nal 
de semana. Controle a tendência 
de criticar as ideias dos demais. A 
atitude crítica e a superfi cialidade 
nos conhecimentos gera difi culda-
des. 37/437 – Verde.

Poderá sentir-se mais seguro para 
realizar algo novo, com as mudanças 
se afi rmando. O seu modo de pensar 
deve mudar para que possa alcançar 
o que deseja. Não imponha suas con-
dições evitando a autossufi ciência e 
confi ança demasiada nesta quarta. 
21/721 – Verde.

A noite deve ser mais calma e 
tranquila. A Lua faz um bom as-
pecto com Netuno que nos deixa 
mais compreensivos. O poder de 
concentração fi ca prejudicado, a 
mente estará levada a distrações e 
devaneios. Logo começará a ver as 
coisas mudarem completamente em 
sua vida. 11/511 – Azul.

Dê maior atenção aos relacionamen-
tos, aproximando-se das pessoas 
queridas e dos seus familiares. 
Agora crescem versatilidade no agir, 
simpatia ao se relacionar e super-
fi cialidade no conhecimento. Use 
bem sua capacidade de observação 
e descobrirá a solução de problemas. 
89/589 – Marrom.

É o momento de manter a calma 
ao agir para conseguir o que 
pretende em breve. Cuidado, em 
compromissos mais sérios e na 
busca pelo poder e pelo domínio 
terá problemas de relacionamento. 
Zele pela reputação e cuide dos 
compromissos com seriedade. 
65/365 – Azul.

O dia dá emoções e sensibilidade aos 
sentidos e uma boa relação com as 
artes e à beleza. Com o passar das 
horas crescem versatilidade no agir e 
simpatia ao se relacionar. Alcançará 
estabilidade emocional consolidando 
as mudanças que já foram feitas 
antes. 36/736 – Azul.

Simpatias que funcionam
Contra mau-olhado - Esta é uma das simpatias mais 
antigas e efi cientes contra o mau-olhado. Você pode 
repeti-la todas as vezes que achar necessário. Pegue 
33 pedrinhas de sal grosso, um copo que nunca tenha 
sido utilizado (novo) e água. Pegue as 33 pedrinhas 
de sal grosso e jogue dentro do copo novo. Acrescente 
água fi ltrada (ou fervida). Deixe no sereno por três 
noites. Molhe com essa água os quatro cantos de cada 
cômodo da sua casa.

Diga o que sente pelas pessoas aber-
tamente, usando sua inspiração. 
Evite as extravagâncias que preju-
dicam sua vida social e difi cultam as 
relações com os outros. Cuidado já 
que a difi culdade de comunicação 
gera conclusões precipitadas nesta 
quarta. 88/788 – Branco. 
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CDT
FORNECEDOR

MOSOE
PRENSAGEM

RAIZCOND
RVJURADO

ATENUADOUC
TIROLCORO

LDEVEDOR
CHASOPEC

AMTROIANO
PEQUIRUV

NORMATIVA
TBETED

MONOTEISMO

O ataca-
dista, em 

relação ao
varejista

Período de
um bilhão
de anos

Etapa do
fabrico 
do CD

(?) Plate,
clube de
futebol

argentino

Abreviatu-
ra do livro
bíblico de
Ezequiel

"(?)
Louco",
sucesso
da MPB

(?) das 
Águas, pro-
va de mo-
tociclismo

Elemento
que forma
a base da
palavra

"In (?) 
we trust",
inscrição
no dólar

Abranda-
do; ame-
nizado

Casca 
de pão

Saldo (?):
o que

resta de
um débito

"Local" de
gravação
de dados 
na internet

Fruto
usado no
fabrico de

licores

Condição 
do príncipe

Páris
(Lit.)

"(?) tu,
Brutus?",
frase de
César

Radiação
que pode
causar o 

melanoma

Shin (?),
órgão de 

inteligência
de Israel

Suporte de câmeras
fotográficas
profissionais

Segundo (símbolo)

Tipo de
gramática
Inovação
teológica
do faraó 

Aquenáton
no Egito
Antigo

Bairro
de BH

Produto do
Sri Lanka

Veículo que leva
visitantes à estátua
do Cristo Redentor,
no Rio de Janeiro

Taça erguida pelo
capitão da seleção,
Carlos Alberto, ao

fim da Copa de 1970

Grupo de canto
orfeônico

Plano de (?),
documento de pilotos

Base de
montanha
Tipo de mo-
tor da F1

(?) de seringas: prá-
tica de toxicômanos

que favorece a disse-
minação do vírus HIV

Discórdia

Certo
(abrev.)

Prometido

Acenar,
em inglês

3/bet — éon — god — nod. 5/river — tirol. 7/troiano.

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Confi ança. É um bom momento para começar a criar uma nova 
realidade. À medida que você continuar a passar pelas mudanças e 
transformações vibracionais, descobrirá que partes do velho você não 
são mais adequadas e esse é o momento perfeito para rever, e então 
defi nir suas intenções em relação aos seus objetivos e sonhos. Não pense 
pequeno, ou acredite que você não é digno, pois nada poderia estar 
mais longe da verdade. Veja isto como um renascimento na nova energia 
em que você já está vivendo, é que apenas alguns de vocês ainda estão 
aprendendo a andar de novo. Seja paciente consigo mesmo e com os 
outros enquanto você passa por esse processo. Libere as expectativas 
sobre o resultado, apenas mantenha seu foco no agora e siga o fl uxo. 
Um caminho mais fácil está diante de você. Pensamento para hoje: 
Eleve os seus padrões e ouse fazer as coisas de maneira diferente. É 
hora de criar uma nova realidade e manifestar a vida dos seus sonhos. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond –

reginamadrumond@yahoo.com.br
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ENTRAR COMO SÓCIA QUOTISTA
Funcionária foi demitida e entra como sócia quotista, empresa 
pode fazer a rescisão como dispensa para liberar o FGTS, pode ser 
encarrado como fraude ao FGTS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO DE ENTREGA DA DCTFWEB PARA AS EMPRESAS DO 
SIMPLES NACIONAL?  

Esclarecemos que para empresas do 3º grupo a DCTFWeb terá início a 
partir do mês de outubro de 2019. Base Legal – IN RFB nº1.787/18, art.13.

UTILIZAR O CBO COMO ORIENTADOR
Empresa possui a função de auxiliar de depósito, entretanto o CBO 
requer formação equivalente ao nível médio completo, como proceder 
se o candidato não possuir essa formação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADOÇÃO DO BANCO DE HORAS
As horas consideradas para o banco de horas são somente as depois 
do expediente, os minutos antes do horário entram no banco de horas, 
existe tempo de tolerância, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO
Salário substituição é devido em caso de afastamentos de 05 dias, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO DURANTE O AVISO PRÉVIO
Funcionário que está cumprindo o aviso prévio apresentou atestado 
de 15 dias, porém o aviso terminará após esses 15 dias de atestado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR SERVIÇO PARA PRESERVAR O PATRIMÔNIO
Qualquer empresa pode contratar um vigia ou vigilante para trabalhar 
com arma de fogo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A  Academia de Arte e Ci-
ências Cinematográficas de 
Hollywood anunciou os indica-
dos a receberem uma homena-
gem na 11ª edição do Governors 
Awards. Entre os nomes está o 
da diretora e roteirista italiana 
Lina Wertmüller. Além de Wert-
müller, a Academia também 
homenageará o cineasta David 
Lynch, ator Wes Studi e a atriz 
Geena Davis, que receberá o 
prêmio Jean Hersholt Humani-
tarian Award entregue por seu 
ativismo e contribuição com 
causas humanitárias. 

A italiana, de 90 anos, por 
sua vez, será reconhecida com 
o prêmio Honorário mais de 40 
anos depois de ter se tornado 
a primeira mulher indicada ao 
Oscar de melhor direção. A 
honraria é dada em homenagem 

‘Pasqualino Sete Belezas’ foi um dos fi lmes de Lina. 

Gerald Erebon mora no 
vilarejo de Archers Post, 
no centro do Quênia, 

onde é conhecido como “Mario, 
o mzungu”, que na língua local 
signifi ca alguém com “fi siono-
mia europeia”. Após uma vida 
de silêncio, ele decidiu revelar 
sua história e cobrar um reco-
nhecimento da Igreja Católica.

“Sim, sou fi lho de um missio-
nário italiano”, contou Gerald, 
em entrevista à ANSA. Com 
uma infância marcada pelas 
brincadeiras dos amigos, que o 
chamavam de “fi lho do padre” 
por causa de sua fi sionomia 
diferente, o queniano encon-
trou seu suposto pai com a 
ajuda da associação Coping 
International, que luta pelo 
reconhecimento de fi lhos de 
sacerdotes católicos.

O homem, hoje com 84 anos, 
seria um padre da entidade 
italiana Missionari della Con-
solata, organização missionária 
atuante no Quênia. Ele, no 
entanto, nega a paternidade. 
“Sempre me empenhei em 
esclarecer, mas ele sempre me 
disse não saber de nada”, decla-

Gereld Erebon vive no Quênia e quer ser reconhecido ofi cialmente. 

Homem que diz ser fi lho de padre 
italiano faz apelo ao Papa

Um jovem queniano de 30 anos e que diz ser fi lho de um padre italiano fez um apelo para o papa 
Francisco ajudar no reconhecimento de suas origens

rou o superior-geral da ordem, 
padre Stefano Camerlengo.

“Hoje ele tem 84 anos, e 
submetê-lo a um teste de DNA 
me parece uma opção absurda, 
mas, no fi m das contas, ele 
decidiu fazê-lo para esclarecer, 
só que a associação [Coping 
International] apresentou uma 

denúncia ao Vaticano. Foi des-
respeitoso comigo e mostrou 
uma falta de confi ança. Então, 
a partir de hoje, respondo ape-
nas à Santa Sé”, acrescentou o 
superior-geral.

A Coping International diz 
que o Vaticano abriu um in-
quérito para apurar o caso, 

que poderia envolver violência 
sexual, já que a mãe de Gerald 
tinha 16 anos no momento do 
parto. “Desde a infância eu 
sabia que a pessoa com quem 
minha mãe tinha se casado 
não era meu pai, que meu pai 
era um padre chamado Mario. 
Minha vida sempre foi muito 
dura. Cresci me sentindo na 
família errada. Sentia vergonha 
por ser diferente de todas as 
outras crianças”, disse Gerald.

Em seguida, ele fez um apelo 
ao papa Francisco: “Gostaria 
de falar com ele. Ele deveria 
conhecer a realidade de ser fi lho 
de um padre católico. O trauma, 
a raiva e a dor que muitos de nós 
enfrentamos”. O queniano está 
convencido de que é fi lho do 
padre Mario e exige o reconheci-
mento de seus direitos, inclusive 
a cidadania italiana. Ele cursava 
uma universidade com apoio 
fi nanceiro dos missionários, mas 
a ordem cortou a contribuição. 
Atualmente, Gerald tem uma 
página na web para angariar fun-
dos para seus estudos. “Espero 
que alguém possa me ajudar”, 
declarou (ANSA).

A
N

SA

Cineasta italiana Lina Wertmüller receberá Oscar honorário

A
N

SAa “distinção extraordinária em 
realizações na vida, contribui-
ções excepcionais para o estado 
das artes e ciências cinemato-
gráfi cas, ou para um serviço 
excepcional para a Academia”.

Conhecida por se concentrar 
em questões políticas e sociais, 
Wertmüller entrou na lista da 
Academia em 1977 pela produ-
ção “Pasqualino Sete Belezas”. 
Entre os principais destaques 
de sua carreira estão “Amor e 
Anarquia” (1973) e “Por Um 
Destino Insólito” (1974). A ceri-
mônia de entrega da premiação 
será realizada no próximo dia 
27 de outubro.

Os nomes foram escolhidos 
por 54 membros do Conse-
lho de Governadores, o qual 
representa todos os ramos 
da Academia.  “[Os prêmios] 

reconhecem indivíduos que se 
dedicaram a uma vida inteira de 
realizações artísticas e trouxe-
ram excelentes contribuições 
para nossa indústria”, afi rmou 

o presidente John Bailey. No 
próximo ano, a cerimônia do 
Oscar, principal premiação de 
cinema, será realizada no dia 9 
de fevereiro (ANSA).
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:
BRUNO DE FARIA FONTES, estado civil solteiro, profi ssão militar da aeronáutica, nas-
cido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/115,FLS.167-ERMELINO MATA-
RAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(02/10/1993), residente e domiciliado Rua Martino Rota, 62, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Perez Fontes e de Edina Rufi no 
de Faria Fontes. INGRID FERREIRA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão en-
genheira civil, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/235,FLS.190V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (02/11/1995), 
residente e domiciliada Rua Martino Rota, 62, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeferson Rodrigues da Costa e de Janaina Fer-
reira da Costa.

GUSTAVO DE LIMA JULIÃO, estado civil solteiro, profi ssão técnico da informática, nas-
cido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/254.FLS.001-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(12/09/1994), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 342, A, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivanil Julião e de Maria Lucia de Lima Julião. SUSIELLEN ALMEIDA 
RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/380.FLS.223-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e quatro (11/06/1994), residente e 
domiciliada Rua Fontoura Xavier, 342, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson 
Aparecido Rodrigues e de Selma Maria de Almeida.

RAFAEL LEITÃO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão atendente adminis-
trativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/135.FLS.142 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa (08/11/1990), residente 
e domiciliado Rua Brígida de Vasconcelos, 36, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Mauricio Santos de Andrade e de Rosangela de Jesus Leitão. THÁRIGA MONA BRITO 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/056.FLS.221 OLINDA/PE), Recife, PE no dia trinta de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (30/12/1989), residente e domiciliada Rua Brígida de Vasconce-
los, 36, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Teones João da Silva e de Janeide Maria 
dos Santos de Souza.

RENIÉR HERMANY URBANO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e 
um (05/05/1981), residente e domiciliado Rua Arreio de Prata, 13, quadra L, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Urbano e de 
Silvia Hermany Urbano. CLAUDIA SIMONE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/023,FLS.142V-
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil nove-
centos e oitenta e dois (30/03/1982), residente e domiciliada Rua Arreio de Prata, 13, 
quadra L, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria de Lourdes Alves da Silva.

MAICON ASSUMPÇÃO PINHEIRO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dezesseis de maio de mil novecen-
tos e oitenta e nove (16/05/1989), residente e domiciliado Rua Gonçalo Brandão, 42, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Feliciano Alves Pinheiro e de Isabel 
Cristina Mattos de Assumpção. JAQUELINE MACÊDO CHAVES, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Lago da Pedra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/086.
FLS.197-2º OFÍCIO DE LAGO DA PEDRA/MA), Lago da Pedra, MA no dia três de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco (03/06/1995), residente e domiciliada Rua Guilher-
me da Cruz, 30, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edielson Felizardo 
Chaves e de Edilene Barros Macêdo Chaves.

MARCOS TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.188-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e setenta (20/06/1970), 
residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 542, bloco A, apartamento 42, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Teixeira 
da Silva e de Arlinda Gomes da Silva. CRISTIANY APARECIDA GONÇALVES, estado 
civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida em Paranacity, Estado do Paraná, Paranaci-
ty, PR no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (27/12/1972), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 542, bloco A, apartamento 42, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juberto Gonçal-
ves de Araujo e de Maria Eunice de Araujo.

VICTOR MARCEL THEODORO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
obras, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/124,FLS.012-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e setenta e dois (10/07/1972), 
residente e domiciliado Rua Emburi, 106, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Delfi no da Silva e de Carmen Eliza da Silva. ADRIANA DOS 
SANTOS PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil nove-
centos e setenta e nove (25/01/1979), residente e domiciliada Rua Emburi, 106, casa 
02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joab Obed Pereira e de 
Maria Rosa dos Santos Pereira.

DOUGLAS ROGÉRIO SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-153.FLS.156 PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e setenta (07/07/1970), residente 
e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 1032, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Joab Obed Pereira e de Maria Rosa dos Santos Pereira. 
SELMA MÍRIAM SILVA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG no dia vinte e oito de fevereiro 
de mil novecentos e setenta (28/02/1970), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-
campo, 1032, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
de Pádua da Silva e de Luiza Dias da Silva.

DOUGLAS COSTA MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/080,FLS.046 VILA MARIA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (19/09/1993), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 596, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristovo Monteiro e de Eliana Costa Monteiro. 
PRISCILA MARIA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Carpina, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/030,FLS.145 CARPINA/PE), Car-
pina, PE no dia dois de março de mil novecentos e noventa e quatro (02/03/1994), 
residente e domiciliada Rua das Boas Noites, 596, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Roberto José da Silva e de Maria José Francelino dos Santos.

CLEITON LOPES BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de infomática, 
nascido em Tucuruí, Estado do Pará (CN:LV.A/066.FLS.276-2º OFÍCIO DE TUCU-
RUÍ/PA), Tucuruí, PA no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (29/07/1985), residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 24, casa 04, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Luis Bezerra e de Maria Apa-
recida Lopes Bezerra. INGRID RAMOS QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/317.FLS.239V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e oito (07/08/1998), residente 
e domiciliada Rua Chá dos Jesuítas, 24, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rubens Queiroz Pinto Junior e de Marileide Ramos Barreto.

ROBSON DE PÁDUA CASTELLANI, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (13/02/1976), residente e domiciliado 
Rua Guariuba, 160, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Mario Castellani e de Edite Sabino de Padua. LUCIANA DA SILVA FIRMINO, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e oito (02/07/1988), 
residente e domiciliada Rua Guariuba, 160, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Jose Firmino e de Vera Lucia Boto da Silva.

FÁBIO EDUARDO DE ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técni-
co de informática, nascido em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/204.
FLS.011-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil nove-
centos e noventa (28/04/1990), residente e domiciliado Rua Marechal Tasso Tinoco, 
248, A, Jardim da Pedreira, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Batista 
dos Santos e de Soraya Faria de Andrade Santos. ALINE FRANCIELE OLIVEIRA 
DIAS BUENO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/165.FLS.206V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho 
de mil novecentos e noventa e dois (19/07/1992), residente e domiciliada Rua Ba-
baçu, 73, B, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Dias 
Bueno e de Maria Gilvaci de Oliveira.

MONDAY ANAYO OKEKE, estado civil solteiro, profi ssão ambulante, nascido em 
Edor - Ikom - Croos River - Nigéria, Edor - Ikom - Croos River - Nigéria no dia sete 
de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (07/08/1974), residente e domici-
liado Rua Cinco, 284, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francis Anayo Okeke e de Veronica Okeke. ÂNGELA APA-
RECIDA ACIOLI DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de crédito, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.196V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos 
e setenta e dois (27/11/1972), residente e domiciliada Rua Cinco, 284, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Acioli de Oliveira e de Pedrina Raimunda da Silva.

ERICK PETERSON MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão preparador físi-
co, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (01/07/1982), residente e domiciliado Avenida Jacatirão 
da Serra, 985, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ed-
son Marques e de Sueri de Souza Marques. GEANE PEREIRA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão gerente administrativo, nascida em Eunápolis, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/020,FLS.079-EUNÁPOLIS/BA), Eunápolis, BA no dia primeiro de junho de 
mil novecentos e oitenta e três (01/06/1983), residente e domiciliada Avenida Jaca-
tirão da Serra, 985, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dorivaldo Santos Silva e de Ednivalda Pereira dos Santos.

FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/159,FLS.257-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/09/1989), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 342, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gomes de Oliveira e 
de Vanderli da Silva. GISELE RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco 
de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (05/10/1986), residente e domiciliada 
Rua Jeribatuba, 342, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jaci Ribeiro da Silva e de Marilene Braz da Silva.

JOSÉ RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil nove-
centos e cinquenta e quatro (11/12/1954), residente e domiciliado Rua Rio Fortuna, 
139, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourdes Aparecida Ribeiro. 
MARIA INÊS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.028-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (10/12/1964), residente 
e domiciliada Rua Rio Fortuna, 139, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jair Franco do Nascimento e de Maria Aparecida do Nascimento.

DOUGLAS DE ASUNÇÃO FERRAZ, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Poá, neste Estado, Poá, SP no dia vinte e seis de março de mil no-
vecentos e oitenta e seis (26/03/1986), residente e domiciliado Rua das Magnó-
lias, 150, 03, Vila Santa Margarida, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Celso Monte Ferraz da Silva e de Lusima Casiano 
Asunção. EVELYN DA SILVA RUBIO, estado civil divorciada, profi ssão operador 
de call center, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e noventa e um (16/09/1991), residente e domiciliada 
Rua Jirau, 17, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Rubio e 
de Josefi na Maria da Silva Rubio.”Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado”

WELLINGTON DA SILVA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/262, FLS.251V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de outubro de mil novecentos e noventa e seis (04/10/1996), residente e domiciliado 
Rua Rafael Fernandes, 63, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Reginaldo Aparecido Machado e de Luzia Felix da Silva. DANIELLE RAMOS OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/199,FLS.
125-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (10/03/1994), residente e domiciliada Rua Rafael Fernandes, 63, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Solange Aparecida Ramos Oliveira.

RAFAEL SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ferramenteiro, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.092V MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (29/01/1987), 
residente e domiciliado Rua Rancho Queimado, 176, Vila Santana, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonimar Ribeiro Santos e de Cecilia Silva Santos. SUEL-
LEN OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/165.FLS.283V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e dois (30/03/1992), resi-
dente e domiciliada Rua Flor do Japão, 69, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Bispo dos Santos e de Marcia de Oliveira Araujo dos Santos.

FABRÍCIO MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Governador Valadares, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/018,FLS.217-3º SUBDIS-
TRITO DE GOVERNADOR VALADARES/MG), Governador Valadares, MG no dia vinte 
e três de outubro de mil novecentos e setenta e oito (23/10/1978), residente e domicilia-
do Rua Renzo Baldini, 901, bloco 02, apartamento 81, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Martins Damasceno e de Maura Railda Oliveira 
Damasceno. SHEILA FELIX CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascida em Nanuque, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/008,FLS.148-DIS-
TRITO DE TAQUARINHA-MUCURI/BA), Nanuque, MG no dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e oitenta e quatro (17/08/1984), residente e domiciliada Rua Juçaral, 
689, casa 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ozorino 
Ferreira Campos e de Eunice Felix Campos.

RAPHAEL DAYVISON FREITAS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV-A-113,FLS.240-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove (08/06/1989), residente e domiciliado Rua Domi-
niciano Ribeiro, 88, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Ferreira e 
de Rosemeire de Freitas. EMILY CRISTINA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-253,FLS.200V-ITAQUERA/SP, São 
Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (09/07/1996), residente 
e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 88, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Fabiano de Almeida e de Elaine Cristina de Mattos Celestino.

VINICIUS PAIKAM DO NASCIMENTO SOUTO, estado civil solteiro, profi ssão escritu-
rário administrativo, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/133.FLS.293-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa (14/10/1990), 
residente e domiciliado Rua Jornalista Francisco Dias Herrera, 37, casa 02, Jardim Nos-
sa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Giovani Souto e de Maria 
Aparecida do Nascimento Souto. DANIELA DE SOUZA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão escriturária administrativo, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta 
Capital (CN:LV.A/067.FLS.292-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
maio de mil novecentos e oitenta e três (23/05/1983), residente e domiciliada Rua Alva-
ção, 08, Vila Nova York, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Almeida 
dos Santos e de Cibele Aparecida de Souza dos Santos.

FERNANDO ALCANTARA OLIVEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão motoris-
ta, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/124,FLS.060V-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa 
e um (19/11/1991), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 800, casa 01, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Alcantara Oliveira e de Mara 
Oliveira do Prado. JULIANA SILVA SALES, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/067,FLS.073V TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e nove (09/05/1989), re-
sidente e domiciliada Rua das Boas Noites, 800, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Conceição Sales e de Maria do Socorro Evangelista Silva.

WALLACE RIBEIRO ORTEGA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/101.FLS.277-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e dois (30/07/1992), resi-
dente e domiciliado Rua Doutor Jorge Buairide, 41, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luis Ortega Filho e de Selma Ribeiro da Silva Ortega. PATRICIA 
SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/186.FLS.056-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de 
mil novecentos e noventa e três (25/07/1993), residente e domiciliada Rua Doutor Jorge 
Buairide, 41, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco da 
Silva e de Francisca Franciran Paixão Soares da Silva.

WESLLEY GOMES DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/194,FLS.016V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e três (27/11/1993), residente e 
domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 541, casa A, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Barbosa da Silva e de Vanda Gomes de Souza. 
JULIANA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/316, FLS.083-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
julho de mil novecentos e noventa e oito (20/07/1998), residente e domiciliada Avenida 
Doutor Francisco Munhoz Filho, 541, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauricio Ferreira de Souza e de Angela Nerci de Souza.

OBEDIAS ALVES CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de enfermagem, nas-
cido em Mantena, Estado de Minas Gerais, Mantena, MG no dia três de agosto de mil nove-
centos e setenta (03/08/1970), residente e domiciliado Rua Juçaral, 562, casa 01, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noé José Alves e de Eva Campos Alves. 
KARINA DE JESUS PINI, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (03/12/1991), residente e domiciliada Rua Juçaral, 562, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arno Pini Neto e de Rita Tereza de Jesus Pini.

WILTON SALES DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de corte, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/113,FLS.160V-ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (14/01/1989), residen-
te e domiciliado Rua Puraquê, 120, A, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Batista da Cruz e de Gessi Aparecida de Sales Cruz. GISLENE DA SIL-
VA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnico de informatica, nascida em Guaia-
nases, nesta Capital (CN:LV.A/206,FLS.064V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/09/1984), residente e 
domiciliada Rua Puraquê, 120, A, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Egidio de Oliveira e de Maria Aparecida da Silva Oliveira.

LUCAS NOVAES THOMAZ, estado civil solteiro, profi ssão agente operacional, nasci-
do em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/173,FLS.238V-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e três (04/09/1993), 
residente e domiciliado Rua Benedito Coelho Neto, 419, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Roberto Thomaz e de Lenilda Conceição Novaes Thomaz. SILENE RIBEI-
RO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão agente de aeroporto, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/418,FLS.217-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e cinco (18/07/1995), residente e do-
miciliada Rua Benedito Coelho Neto, 463, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evilasio 
Pereira de Souza e de Delzuita Ribeiro Araujo.

LUIS ORTEGA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em Parapuã, 
neste Estado, Parapuã, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e sessenta e um 
(01/09/1961), residente e domiciliado Rua Doutor Jorge Buairide, 41, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Ortega e de Annunciação Serrano Ortega. SELMA 
RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
dois (30/01/1962), residente e domiciliada Rua Doutor Jorge Buairide, 41, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribeiro da Silva e de Luiza Gomes da Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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: NEWTON EIJI KITAMURA, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Silvio Kunito Kitamura e de Lumiko Yoshioka Kitamura. A pretendente: 
MICHELE PEREIRA BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Eliseu Pereira Batista e de Cleusa Santos Oliveira.

O pretendente: GABRIEL LIMA COSTANZI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Cesar Costa Costanzi e de Fabia Alves de Lima. A pre-
tendente: JENIFFER BATISTA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/08/1989, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Batista de Almeida e de Marly 
Puga de Almeida.

O pretendente: EDMIR GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/11/1977, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Murilo Lino da Costa e de Elizabeth Gonçalves Lino. 
A pretendente: MARQUELE DA SILVA CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Turmalina - MG, no dia 25/01/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Edney Cardoso e de 
Maria Elda Alves da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE LOPES SILVERIO DE SOUZA LUNA, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zenaildo Lopes de Luna e de 
Marlene Silverio de Souza Luna. A pretendente: PAMELLA LEAL CAVALCANTE, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/07/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Cavalcante e 
de Magda Cristina Leal Souza Cavalcante.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/03/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João dos Santos Antonio e de Rosangela Aparecida 
Fortunato dos Santos Antonio. A pretendente: BÁRBARA BARBOSA NEVES, estado 
civil solteira, profi ssão técnica eletricista, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/07/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aquibaldo Querino 
Neves e de Marluci Barbosa Neves.

O pretendente: FLÁVIO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Dalmeron Augusto de Souza e de Eliete Ribeiro de Souza. A 
pretendente: GABRIELA SANTOS CAMACHO, estado civil solteira, profi ssão espe-
cialista em atendimento, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/02/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edevaldo Camacho Otero e de 
Rita de Cassia Bispo Santos Otero.

O pretendente: MARCO ANTONIO LATORRE DIAZ FILHO, estado civil solteiro, profi s-
são coordenador pedagógico, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Latorre Diaz e de 
Regina Aurungo Latorre Diaz. A pretendente: GIOVANNA WEINFURTER RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora de marketing, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 16/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro 
Francisco Rodrigues e de Sueli Teresinha Weinfurter Rodrigues.

O pretendente: RICARDO BRAGA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em Santos - SP, no dia 26/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Orlando Alves Filho e de Nancy Braga Alves. A pretendente: MARIANA 
OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 02/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio José Teixeira da Silva e de Marcia Maria de Oliveira da Silva.

O pretendente: RICARDO SOUZA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Moises Nolasco Ribeiro e de Maria das Graças Souza 
Ribeiro. A pretendente: CAMILA PEZZUTO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/06/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Pereira e de Miriam Pezzuto Pereira.

O pretendente: ANTONIO FABIÃO ALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão profi ssio-
nal de educação física, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/07/1992, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fabião Alves e de Adelita Silva de Assunção. 
A pretendente: VANESSA CRISTINA PINHO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/07/1995, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Expedito de Sousa e de Maria Giani Pinho de Sousa.

O pretendente: MARCELO LIUCCI, estado civil viúvo, profi ssão gerente comercial, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 28/03/1954, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carmeno Liucci e de Eunice de Moraes Liucci. A pretendente: CACILDA 
FERNANDES DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida 
em Itabirinha de Mantena - MG, no dia 09/01/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Fernandes de Andrade e de Lusivina Ferreira de Andrade.

O pretendente: WANDERLEY TOSI, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nas-
cido em São Paulo - SP, no dia 26/02/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Tosi e de Elza Mathias Tosi. A pretendente: FERNANDA 
MAINENTE ALBA, estado civil solteira, profi ssão especialista em comércio exterior, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/04/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rene Alba Solez e de Claudete Mainente Alba.

O pretendente: MÁRCIO RICARDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Santos - SP, no dia 05/07/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Nair Vanderlei da Silva. A pretendente: 
SIRLENY FREITAS DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 18/09/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rubens de Jesus e de Neusa Freitas.

O pretendente: MARCIO ROBERTO DE AZEVEDO BITTENCOURT, estado civil divorciado, 
profi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/05/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Roberto de Azevedo Bittencourt e de Claudete 
Fabricio Bittencourt. A pretendente: TATIANA MORAES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1977, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Alves da Silva e de Joana Aparecida Moraes da Silva.

O pretendente: ALMIR GOMES, estado civil divorciado, profi ssão agente de apoio PMSP, 
nascido em Governador Valadares - MG, no dia 02/10/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helda Gomes dos Santos. A pretendente: MÁRCIA 
ABRANTES CORREIA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 27/08/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Correia André e de Perpétua de Jesus Pinheiro Abrantes.

O pretendente: LEONARDO BARROS RAIMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão asses-
sor de seguros, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/01/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Raimundo e de Gilda Barros 
Pereira Raimundo. A pretendente: DANIELA MORENO BARRETO, estado civil divorciada, 
profi ssão radialista, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/08/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Barreto e de Rosana Pacheco Moreno Barreto.

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: JULIO DE SOUZA COMPARINI, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 23/04/1986, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lho de João Baptista Comparini e de Rita Beatriz Fregonese de Souza 
Comparini. A pretendente: HELLEN CRISTINA DO LAGO RAMOS, divorciada, 
profi ssão defensora pública, nascida em Iepê - SP, no dia 03/03/1983, residente e 
domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Ramos da Silva e de Edna 
Pereira do Lago Ramos.

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

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

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

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

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão se-
gurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ribeiro da Silva e de Tereza Cristina da Silva. A 
pretendente: TÂNIA CRISTINA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido Rodrigues e de Dirce Biassi Rodrigues.

O pretendente: DANIEL KAIQUE ARCANJO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues Ribeiro e de Elvira 
Paixão Arcanjo. A pretendente: BIANCA SOUZA CRISTIA SALGADO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cristia Salgado e de Edleusa da Silva Souza.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Acarati, CE, no dia (29/10/1959), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Lima e de Ester Borges do Nascimento. 
A pretendente: ELIZABETH FATIMA LOPES, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em Itajubá, MG, no dia (10/11/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amilton Luiz Lopes e de Aurea Aparecida Gomes Lopes.

O pretendente: ALLAN DE SOUZA HOLANDA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
condutor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Alvarenga de Holanda e de Maria Glória de Souza. 
A pretendente: SARA DOS SANTOS GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão en-
fermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de David de Jesus Gonçalves e de Maria Lourdes dos Santos.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Pereira da Silva e de Vanda Caetano da 
Silva. A pretendente: FERNANDA PEREIRA BELO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Belo Filho e de Maria Jose Belo.

O pretendente: WILLIAM MARCONDES DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Marcondes de Matos e de Teresa Ferreira 
Borges. A pretendente: ELIANE FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Lucas Ferreira Lima e de Maria Coqueiro Coelho Lima.

O pretendente: WESLEY VIANA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Shirlei Viana de Souza. A pretendente: ERLANIA 
DE ALENCAR ESTEVES, estado civil solteira, profi ssão dolar, nascida em Fortaleza, 
CE, no dia (02/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Esteves Filho e de Zilda de Alencar Esteves.

O pretendente: SEVERINO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (06/09/1957), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leocadio Gomes da Silva e de Josefa Olindina da Silva. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão feirante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1964), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Vieira de Souza Filho e de Laudicéa Ramos de Souza.

O pretendente: HENRIQUE DE ALMEIDA FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nico em manutenção de elevadores, nascido em Santo André, SP, no dia (19/10/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares de França 
e de Valdelice Mota de Almeida de França. A pretendente: DAIANE CRISTINA PEREI-
RA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Silva 
Pereira e de Kelly Cristina Vergilio.

O pretendente: JUNIOR ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aplicador de 
resina, nascido em São José da Tapera, AL, no dia (25/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Advilson Afonso da Silva e de Ivoneide Santos Rocha. 
A pretendente: TAÍS CARDOSO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão empacotadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Gonçalo da Costa Filho e de Vilma do Carmo Cardoso.

O pretendente: DANIEL AMERICO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mariano Americo Pereira e de Marina da Silva Pereira. A pretendente: 
ALESSANDRA DA SILVA FARIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Almir Santos de Farias e de Neusa da Silva Carvalho Farias.

O pretendente: JONATHAN MURILO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genecildo Ramalho de Freitas e de Edna Aparecida Murilo. 
A pretendente: BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Roque, SP, no dia (14/05/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcio Martins e de Eliane Ferreira dos Santos.

O pretendente: GUILHERME DE SÁ CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão 
autonoma, nascido em Catolé da Rocha, PB, no dia (22/03/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Sá Cavalcante e de Diná de Sá Cavalcante. 
A pretendente: GISELE DA CUNHA FELIPE, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Felipe Neto e de Maria Ivanilda da Cunha Felipe.

O pretendente: RICARDO BERTOLDO DE PAULO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benjamin Belmiro de Paulo e de Dorca Bertoldo. A pretendente: 
MICHELLE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elisabete Maria de Jesus.

O pretendente: ÉLTON PINHEIRO PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão lavador 
de auto, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/05/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Cesar Pires Peixoto e de Ione Pinheiro da Silva. 
A pretendente: RAQUEL MELO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Erivando Ferreira Luz e de Maria Arlene Melo Ferreira.

O pretendente: CAIO HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em comunicação, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson de Sousa e de Silvia Cardoso dos Santos. A 
pretendente: BIANCA OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de 
telecomunicações, nascida em Poço Verde, SE, no dia (28/06/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Jesus Santos e de Alice Maria de Oliveira.

O pretendente: JOHNNY MARCOS COELHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/09/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademilson Aparecido dos Santos e de 
Cristiane Coelho Bonotto. A pretendente: AMANDA ARIANNE DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(07/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Leonidas 
da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Umuarama, PR, no dia (01/04/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemicio Pereira da Silva e de Alice Pedro da Silva. 
A pretendente: REGINA MENDES TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Mendes Teixeira e de Alzira Mendes.

O pretendente: LUCAS ALVES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de ônibus, 
nascido em Barra, BA, no dia (27/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Adelia Alves da Costa. A pretendente: ANDREZA FERREIRA MATOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1986), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denivaldo Ferreira Matos e de Valdete Maria Matos.

O pretendente: ROBSON DE QUEIROS, estado civil solteiro, profi ssão DJ, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (13/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Pereira de Queiros e de Maria de Lourdes Lima de Queiros. A pretendente: 
PRISCILA MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdomiro José dos Santos e de Marta Martins dos Santos.

O pretendente: LUCAS APARECIDO GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
equipe, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/03/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Gabriel e de Sonia Aparecida. A pretendente: MUNIK 
SANTOS PIRES, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Poá, SP, no 
dia (14/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonathan 
Machado Pires e de Jiselia Santos Pires.

O pretendente: DIOGO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão psicomotricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gernilson Durães da Silva e de Margarida Rodrigues dos Santos. 
A pretendente: ARIÉL GOMES SOARES, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Gilberto Soares e de Márcia Gomes Avelino Soares.

O pretendente: MARCOS ANTONIO COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Araguaina, TO, no dia (25/02/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Costa Rodrigues e de Maria Jesus Costa Ferreira. 
A pretendente: LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (02/01/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marlinho dos Santos Oliveira e de 
Elena dos Santos Oliveira.

O pretendente: LUCIANO AZEVEDO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão autono-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arildo José de Souza e de Aleli Azevedo Moreira. A pretendente: 
DANIELA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Agenir Secundino dos Santos e de Maria das Graças Batista.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Amaral e de Zenaide Maria de Jesus 
Santos. A pretendente: SUELLEN PATRICIA DOS SANTOS DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira de produção quimica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto 
de Almeida e de Maria Diva dos Santos de Almeida.

O pretendente: ERONILDO JOSÉ DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Vitoria de Santo Antão, PE, no dia (13/05/1984), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Francisco da Costa e de Severina 
Barbosa da Silva. A pretendente: CLAUDIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Suzano, SP, no dia (13/12/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Zelia Maria de Jesus Leite.

O pretendente: OBERDAM SALES DE MATOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Brasilia, DF, no dia (01/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Silva de Matos e de Lucia Maria de Sales Oliveira. 
A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA JOSE, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio Aparecido Jose e de Adriana Regina de Oliveira.

O pretendente: DANIEL COSTA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (09/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira de Lima e de Diomara da Costa. A pre-
tendente: KATHLEEN CASTRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (07/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdinei Santos da Silva e de Ana Claudia dos Santos Pereira Castro.

O pretendente: GLAUCO DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 1/2 
Ofi cial de Instalação, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Carvalho e de Maria Gesse 
Batista de Oliveira. A pretendente: PAULA MIRELLE MENDES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvana Mendes dos Santos.

O pretendente: IGOR CRISTIAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Severino da Silva e de Cristiane Rodrigues da Silva. 
A pretendente: ALINE BARRETO BRASILEIRO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Gercino Brasileiro e de Solange Maria Gomes Barreto.

O pretendente: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente 
funerária, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paulo dos Santos e de Raquel Ferreira dos Santos. A 
pretendente: ANA CAROLINA GUEDES DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
segurança, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Souza e de Yara Teresa Guedes dos Santos Souza.

O pretendente: JHONES SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão isolador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Cordeiro de Oliveira e de Ana Lucia da Silva. A pretendente: 
MICAELLI LUIZA SILVA DE NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdemir Batista de Novais e de Alessandra da Silva Melo.

O pretendente: WESLEY OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdinei Carvalho de Jesus e de Silvana Maria de Oliveira. A preten-
dente: KARINE BELINA DE JESUS COSTA, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre da Silva Costa e de Cleusa Belina de Jesus Costa.

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

Lúcia Quintino (*)

Inspirado nas histórias de 
empresas que surgiram do 
nada e se tornaram “suces-

sos instantâneos”, ou mesmo 
na de pessoas que se sentem 
plenas e realizadas por estarem 
trabalhando em suas próprias 
empresas, você acredita que 
empreender é uma coisa incrível 
e que talvez esteja 
perdendo tempo 
em não ter tentado 
ainda.

Ou se já é em-
preendedor, sim-
plesmente não 
consegue enten-
der por qual moti-
vo a sua empresa 
ainda não decolou. 
O que acontece é 
que existem mui-
tos mitos sobre 
o empreendedorismo que nin-
guém fala.

Existe uma razão para as 
pessoas não contarem isso: 
ninguém gosta de admitir que 
se enganou em algo ou mesmo 
ouvir sobre o lado ruim das 
coisas. Isso não vende, não dá 
IBOPE.

As pessoas preferem se iludir 
com sonhos intangíveis do que 
encarar a realidade. A realidade 
que está muito longe dos “em-
preendedores de palco” que 
apresentam somente o lado bom 
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Existem muitos mitos sobre o 
empreendedorismo que ninguém fala

do empreendedorismo.
Como CEO da Segredos da 

Liderança, quero, nesse artigo, 
desmistifi car coisas que ouvimos 
por aí sobre empreendedorismo 
e te mostrar 8 mitos e mais um 
bônus sobre empreender.

Mito 1 – Qualquer um pode 
empreender - Apesar da pro-
pagação de “grandes nomes” 
de que basta acreditar no seu 

sonho, ter força 
de vontade, den-
tre outras coisas, 
a realidade não é 
assim. Pouquíssi-
mas pessoas estão 
preparadas e dis-
postas a “pagar o 
preço” de viver as 
condições iniciais 
de um negócio. É 
preciso preparo 
intelectual, emo-

cional e espiritual para lidar com 
todas as demandas que surgirão 
no caminho, principalmente 
consigo mesmo.

Mito 2 – Consigo trabalhar nas 
horas vagas - Para o sucesso do 
seu negócio não basta dedicação 
parcial. A lógica de um empre-
endedor é bem diferente de um 
CLT. Se você não concentrar 
100% da sua dedicação, a chance 
de dar errado ou demorar mais 
tempo que o esperado aumenta 
consideravelmente.

Mito 3 – Vou fi car famoso - 
Empreender não é ser famoso. 

Se você acredita que ficará 
famoso e é esse o seu objetivo, 
é melhor investir numa carrei-
ra artística. Existe uma gama 
enorme de empreendedores e 
empresários bem sucedidos que 
são completos desconhecidos 
na mídia.

Mito 4 – Eu faço meu horá-
rio - Seu expediente não será 
de 8 horas.

Algumas pessoas acreditam 
que ao se tornar seu próprio 
chefe conseguirão ter uma 
fl exibilidade de horários que 
não é praticada no trabalho 
tradicional. Isso sim é verdade. 
O que ninguém conta é que você 
trabalhará muito mais do que 
imagina e muito mais do que 
os outros.

Chegar sempre na mesma 
hora, fazer horário de almoço, 
sair ao fi nal do expediente, ter 
fi nais de semana livres não fazem 
parte da rotina de um empreen-
dedor no início. A empresa é sua 
e com isso demanda mais tempo 
realizando as atividades, gerindo 
pessoas, resolvendo problemas, 
delegando funções.

Mito 5 – Só preciso entender 
do meu negócio - Além de saber 
sobre o seu produto ou serviço, 
você precisará saber gerir seu 
tempo, pessoas, divulgar seu 
trabalho, ter conhecimento de 
gestão fi nanceira, marketing, 
liderança, dentre outras coi-
sas. Se não souber nada sobre 
esses temas terá difi culdades. 
Portanto, estude e se capacite 
o máximo que puder, busque 
boas formações e profi ssionais 
para lhe auxiliar.

Mito 6 – Sou empresário e 
agora não preciso estudar mais 
- Estude, estude, estude... e 
muito! Aprendizado constante é 
fundamental para o empreende-
dor. Para ter o próprio negócio 
não é necessário ter um extenso 
currículo, nem alta formação, 
visto que muitos dos empreen-

dedores de sucesso não possuem 
formação superior, por exemplo.

Entretanto, é necessário se 
qualifi car para o empreendedo-
rismo e isso signifi ca ter menta-
lidade empreendedora, entender 
sobre o mundo dos negócios, 
entender sobre o seu negócio, se 
desenvolver inte-
lectual, emocional 
e espiritualmente, 
estar atento as 
novidades e atualizações do 
mercado.

Mito 7 – Resiliência é papo 
de autoajuda - A pressão é uma 
constante, afi nal você precisa fazer 
o seu negócio dar certo e infeliz-
mente você irá errar. E talvez com 
uma frequência maior do que es-
pera. Alguns momentos precisará 
mudar a direção da sua empresa, 
liquidar sociedades ou parcerias, 
demitir e contratar pessoas.

Você passará por altos e baixos 
e precisará aprender a lidar com 
suas emoções. Toda história de 
sucesso é feita de vários fracas-
sos. Faz parte. Embora a maioria 
das pessoas tenham consciência 
disso, raramente aceitamos com 

facilidade nossas falhas. 
Não deixe que o problema ou 

fracasso te paralise. Considere 
primordial o seu investimento 
em autodesenvolvimento para 
aprender a lidar com as suas osci-
lações emocionais, aprimorar ha-
bilidade de superar e dar a volta 

por cima. Tenha 
frieza, analise o 
que deu errado, 
tire o aprendiza-

do necessário e bola pra frente. 
Seja resiliente. Lembre-se que 
existe vida após o fracasso e que 
é possível sim continuar.

Mito 8 – A família vai me 
apoiar - Esse, provavelmente, é 
o mito que mais impacta a vida 
de um empreendedor e que é 
menos contado.

Infelizmente, talvez a sua 
família e pessoas ao redor serão 
os que menos te encorajem ou 
te apoiem na sua “loucura” de 
empreender. Sim, a maioria das 
vezes você será visto como louco. 
Lembre-se que na sociedade o 
“esperado” é ser um executivo 
de sucesso numa multinacional.

Em especial no início do seu 

negócio, que coincidentemente 
são os mais difíceis, as pessoas 
se afastarão, não comprarão 
de você e talvez você se sinta 
sozinho. Fazer amizades com 
outros empreendedores prova-
velmente será um bom caminho 
para te ajudar.

Bônus - Empreender defi-
nitivamente não é o caminho 
mais fácil, entretanto é bastante 
recompensador. Construir o seu 
sonho e vê-lo se tornar realidade 
compensa todo o esforço investi-
do. Entenda que com dedicação, 
no futuro, você colherá os frutos. 
Contrate profissionais que o 
ajude a se desenvolver, seja por 
intermédio de workshops, treina-
mentos, coaching ou mentorias.  
Se prepare. Blinde sua mente. 
Invista em você. É importante 
acreditar que tudo dará certo. 
Sim, tudo dará certo se você 
acreditar e se dedicar para fazer 
acontecer.

E se precisar, conte comigo. 
Estamos juntos nesse jornada.

 
(*) - É especialista em Liderança 

e terapeuta sistêmica de 
empreendedorismo.
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A realidade que está muito longe dos “empreendedores de palco” 

que apresentam somente o lado bom do empreendedorismo.

Considere 
primordial o seu 
investimento em 
autodesenvolvimento 
para aprender 
a lidar com as 
suas oscilações 
emocionais, 
aprimorar habilidade 
de superar e dar a 
volta por cima.

Para o sucesso do seu 
negócio não basta 
dedicação parcial.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 1

E6
B-

2E
71

-D
FC

7-
F4

A5
.



São Paulo, quarta-feira, 05 de junho de 2019Página 10

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Sucesso do cliente é
uma fi losofi a de vida
de algumas empresas

Clientecentrismo. Já 

ouviu este termo? 

É mais do que o conceito 
de ter o cliente como 
centro de todas as ações 

da empresa, é uma exigência 
de mercado e precisa ser uma 
obsessão. Ter o cliente como 
foco em todas as atividades 
de uma empresa não é para 
qualquer um. 

No entanto, para que isso 
aconteça, é essencial ter uma 
área dedicada, com um time 
que entenda e compreenda 
as suas necessidades. É o que 
chamamos de Customer Suc-
cess, que trabalha 100% para o 
cliente, respira seus problemas 
e angústias e só se tranquiliza 
quando tem certeza de que sua 
dor foi atendida. 

Entretanto, aqui no Brasil, 
muitas empresas ainda não 
investem neste departamen-
to. Mas as perspectivas são 
positivas. Um estudo realizado 
pela MindMiners, em 2018, e 
que ouviu 300 profi ssionais 
de CS, apontou que 86% das 
empresas que não possuíam a 
área desejavam desenvolvê-la 
o quanto antes.

Trabalhar com CS envolve 
empatia, boa energia e capa-
cidade de adotar o negócio do 
contratante como sendo seu. É 
o olhar de fora para dentro, que 
leva organização às necessida-
des do parceiro, analisa todo o 
cenário e, em seguida, senta 
junto à equipe para discutir 
sobre mudanças e melhorias. 
Em uma companhia ideal, este 
valor é tão forte que todas as 
áreas são consideradas CS. 

O mais bacana é que o re-

sultado é imediato: os clientes 
se sentem acolhidos, aprovam 
este relacionamento mais 
próximo e o melhor, não vão 
embora. Uma empresa não é 
apenas o produto ou a solução 
que ela oferece. É um conjunto 
de metodologias de trabalho 
apoiadas em boas práticas e 
experiência de mercado. 

Nesse sentido, é funda-
mental estar perto dos seus 
contratantes, organizando os 
times de CS para que os visitem 
periodicamente, ouvindo fee-
dbacks e pedidos dos usuários, 
e atuando como consultores de 
negócios, indicando os melho-
res caminhos e soluções da sua 
ferramenta que façam sentido 
para cada grupo. Além disso, 
é importante defi nir e acom-
panhar a jornada do cliente, 
garantindo engajamento, e o 
mais importante, mensurando 
os resultados e os impactos no 
negócio.

O Customer Success vai 
muito além de uma área ou 
departamento. Não basta ser 
uma empresa que foca no seu 
público. É necessário fazer a 
gestão desse relacionamen-
to. Independentemente do 
segmento da companhia, ter 
uma equipe focada em CS é 
essencial. Afi nal, quem não 
gostaria de ter suas necessi-
dades antecipadas e objetivos 
alcançados? 

E o CSM (Customer Success 
Manager) é responsável por 
garantir esse sucesso, com o 
menor ou nenhum atrito du-
rante a jornada. Pense nisso!

(*) - É Customer Success da Atlas 
Governance, plataforma

de governança corporativa.

Renata Baptista (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BRUNO DE LIMA CAVALCANTI, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Expedito Duarte Cavalcanti e de 
Iraci Jacinta de Lima Cavalcanti. A pretendente: NATHANE DE ALMEIDA OLIVEIRA, 
profi ssão: assistente juridico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauricio 
Ferreira Oliveira e de Patricia Roberta Cardoso de Almeida Oliveira.

O pretendente: GERALDO HUGO DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 17/02/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Madalena dos Santos. A pretendente: 
DIANA DE ASSIS SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
Remanso, BA, data-nascimento: 23/09/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz de Assis Silva e de Maria do Socorro Silva.

O pretendente: UCHE VINCENT OFFODILE, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Enugu-Nigeria, data-nascimento: 19/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ozoemena Samuel Off odile e de Dorathy 
Nwamaka Off odile. A pretendente: CRISTIANE MARIA PEREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sonia Maria Pereira.

O pretendente: RAFAEL OSHIRO ANDRADE MELO, profi ssão: op.máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Andrade Melo e de Denise Hokama Oshiro. A 
pretendente: SABRINA SILVA DE SOUZA, profi ssão: op.telemarkerting, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Batista de Souza e de Edmaura Silva de Souza.

O pretendente: HAYSA TAKARA FREITAS, profi ssão: industriária, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cidade de Anjo - Província de Aichi - Japão, data-nascimento: 09/06/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adriano Cornelio de Freitas Neto e 
de Tânia Sizue Souza Takara de Freitas. A pretendente: AYLA DA SILVA PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adail Galdino Pereira e 
de Edilma Branco da Silva Pereira.

O pretendente: JONAS QUEIROZ XAVIER, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio Regimar Xavier e de Eulete Queiroz Lima. A pretendente: 
ADRIANE NOCENTINI ROTTA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente e domiciliada em 
Santo André, SP, fi lha de Silvio Rogerio Rotta e de Adriana Nocentini Rotta.

O pretendente: HUMBERTO BAPTISTA NOGUEIRA, profi ssão: restaurador de artes, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/06/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Baptista Nogueira e de Ana Brigida Lopes. A 
pretendente: JÉSSICA DE SOUSA COELHO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 09/07/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo de Assis Coelho e de Veronica Moreira de Sousa.

O pretendente: SAMSON NONSO ARIZE, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Onitsha- Nigeria, data-nascimento: 03/05/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de James Arize e de Anthonia Arize. A pretendente: CAMILA 
CRISTINA SILVA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belo 
Horizonte, MG, data-nascimento: 01/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Claudinei Alves de Jesus e de Rosana Conceição da Silva.

O pretendente: RENATO APOLINARIO DA SILVA, profi ssão: aux. de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 04/10/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos da Silva e de Selma Apolinario Gomes. A pretendente: 
ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 06/05/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Nivaldo dos Santos Silva e de Cleunice Ferreira dos Santos.

O pretendente: ADRIANO NICOLAU ALONSO, profi ssão: chaveiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Altevir Alonso e de Suely de Jesus Nicolau Alonso. A pretendente: 
FABIANA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Nelson de Souza e de Maria das Graças Gomes de Souza.

O pretendente: TAISON GAMA SOBRINHO, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Joaquim Sobrinho e de Edilma Gama de Melo. 
A pretendente: GABRIELA SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Leonardo de Souza Santos e de Leone Lima Rocha.

O pretendente: RICARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdeir Aparecido Pereira e de Claudia de 
Oliveira Pereira. A pretendente: MARIA APARECIDA VIDAL SOARES, profi ssão: aux.
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 
24/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Soares de 
Souza e de Edileusa Vidal Soares.

O pretendente: LUCAS DIAS DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leilson de Oliveira Santos e de Renata Pereira Dias Santos. A 
pretendente: MARIANNA QUINTINO SILVA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Givaldo Caetano da Silva e de Elaine Cristina Batista Quintino Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DIAS, profi ssão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Elisio Medrado, BA, data-nascimento: 22/04/1958, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Paulo Dias e de Izabel Alves dos 
Santos. A pretendente: MARINEUSA DE SOUSA ROCHA, profi ssão: passadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 29/05/1967, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José da Rocha e de Leni de Sousa Rocha.

O pretendente: ADEMIR DIAS SOLIQUE, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Enes Dias Solique e de Maria Galante Solique. A pretendente: KASSIANE 
DO SOCORRO COELHO GONZAGA, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias de Jesus Gonzaga e de Sonia Maria Coelho Gonzaga.

O pretendente: WILSON TOME, profi ssão: aux. de logistica, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcia Tome. A pretendente: JANAINA AMARO DOS REIS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Antunes 
dos Reis e de Maria de Fatima Amaro dos Reis.

O pretendente: MATHEUS DOUGLAS DA SILVA CARLOS, profi ssão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Jorge da Silva Carlos e de Ivana Marciano 
da Silva. A pretendente: ANA LETÍCIA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 01/08/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silva e de Luzia Ana da Silva.

O pretendente: RENAN SOUSA LOPES FERRAZ, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Clerio Lopes Ferraz e de Elieni Sousa Lacerda. 
A pretendente: LEILANE CAMILLA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Romulo Jose Pereira Silva e de Katia Simonni da Silva.

O pretendente: VALTER DA COSTA MEIRA JUNIOR, profi ssão: coordenador de 
operação, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/06/1977, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Valter da Costa Meira e 
de Clelia Maria Pereira. A pretendente: ADRIANA ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: 
gerente de recursos humanos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/12/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdir 
Alves do Santos e de Bernadete de Andrade dos Santos.

O pretendente: WESNER JULIEN, profi ssão: servente de pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Republica do Haiti, data-nascimento: 18/02/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Barnabe Julien e de Marthe Jasmin. A pretendente: SUZE ZAMOR, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 13/10/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benoit Zamor e de Suline Estan.

O pretendente: ROGERIO GAMARROS DOS SANTOS, profi ssão: aux.produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Gamarros dos 
Santos. A pretendente: JACQUELINE CRISTINA PIRES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/02/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Silvio Luiz Pires e de Jane Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO GODINHO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Emilianópolis, SP, data-nascimento: 15/03/1955, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ricardo Godinho e de Maria José 
Godinho. A pretendente: ISABEL PEREIRA, profi ssão: promotora de vendas, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1954, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moises Pereira e de Maria Santos Pereira.

O pretendente: WALLACE CARDOSO PEREIRA, profi ssão: analista de data center, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/08/1988, 
residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Sidney Pereira e de Maria Cardoso 
Pereira. A pretendente: BRUNA LOZZI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Gino Lourenço Lozzi e de Jaide Laura Pereira Lozzi.

O pretendente: MICHAEL GOMES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cruzeiro do Oeste, PR, data-nascimento: 16/10/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristina Maria Gomes da Silva. A pretendente: 
MARINA CAMPOS DE CARVALHO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Antonio de Carvalho e de Maria Silvia Martins 
Campos de Carvalho.

O pretendente: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Florida Paulista, SP, data-nascimento: 22/06/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Odilon José dos Santos e de Ana Maria dos Santos. 
A pretendente: CARMELA DA SILVA SOARES BORGES, profi ssão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1963, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silva Soares e de Catarina da Silva Soares.

O pretendente: LUÍS CARLOS DE JESUS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Jesus e de Olga Oliveira de Jesus. A 
pretendente: CRISTIANE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Dionezia Souza.

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA MARQUES, profi ssão: encanador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pereira Marques e de Maria de Fatima Oliveira Clarindo Marques. 
A pretendente: BRUNA DA SILVA PAIXÃO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Valmir Vasconcelos Paixão e de Adriana da Silva Paixão.

O pretendente: VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VIEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bacabal, MA, data-nascimento: 05/02/1972, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira Filho e de Albertina Nasaré Vieira. A pretendente: ANA 
MARIA FRAZÃO MUNIZ, profi ssão: arrumadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Coroatá, 
MA, data-nascimento: 01/01/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Muniz e de Benedita Frazão Muniz.

O pretendente: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 18/03/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ferreira dos Santos e de Amara 
Maria da Silva. A pretendente: ELIANE RIBEIRO, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Juvelino Ribeiro e de Aparecida Andresa Ribeiro.

O pretendente: JEAN GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: aprendiz, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marques Oliveira e de Fabiana Gomes dos Santos. A 
pretendente: IZABEL XAVIER DE OLIVEIRA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Silvio Ricardo de Oliveira e de Andrea Maria da Silva Xavier de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO CLAUDINO DE PAULA DOS SANTOS, profi ssão: estagiario 
administração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sivaldo Claudino dos Santos e de Cicera 
da Conceição Paula. A pretendente: TATIANE SIQUEIRA DE MOURA, profi ssão: aux.
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/10/1996, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Roque Idelfonso de Siqueira e de Antonia 
Pereira de Moura.

A pretendente: ANDRESSA FERERIRA BALCÃO, profi ssão: aux.produção, estado civil: 
solteira naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sidney Ferreira Balcão e de Marli Batista da Silva Balcão. A pretendente: 
JOICE DE SOUZA LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Marivaldo Lima e de Valdete Eduarda de Souza Lima.

O pretendente: FABIANO DA SILVA SOUZA, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jusceli Gonçalves de Souza e de Antonieta Grande da Silva Souza. A 
pretendente: LUCIANA HONORIA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco da Silva e de Carmelita Honorio da Silva.

O pretendente: EVANDRO OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: montador dry wall, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ribeiro do Pombal, BA, data-nascimento: 12/03/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eronildes Silva de Jesus e de Maria Lindomar Oliveira 
de Jesus. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS SANTANA, profi ssão: vigilante patrimonial, 
estado civil: solteira, naturalidade: Nova Soure, BA, data-nascimento: 10/03/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio de Santana e de Maria Clarice dos Santos.

O pretendente: PAULO JOSÉ ALMEIDA VILAR, profi ssão: farmaceutico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Terezinha, GO, data-nascimento: 30/08/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Renilson Santos Almeida e de Maria Rivonilde Gonçalo Vilar. A 
pretendente: JANIS MARIA FERREIRA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Socrates Cesar Ferreira Silva e de Ailde Pereira de Souza Silva.

O pretendente: JOÃO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 19/07/1961, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Alvino Pereira da Silva e de Amélia Maria de Jesus. A pretendente: MAURA 
DE JESUS ROCHA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Maetinga, 
BA, data-nascimento: 23/10/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Rocha Dias Filho e de Venosina Maria de Jesus.

O pretendente: DANIEL CARVALHO JOSIAS, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/09/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Josias Filho e de Julia Borges de Carvalho 
Josias. A pretendente: MARLENE SOUSA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Iguai, BA, data-nascimento: 08/02/1974, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Justino José dos Santos e de Railda Felix de Sousa.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO GABRIEL, profi ssão: meio ofi cial de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Denis Pereira Gabriel e de Iara do Nascimento Gabriel. 
A pretendente: GLÁUCIA EMANUELE RIBEIRO PELEGRINO, profi ssão: cuidadora de idoso, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Pelegrino e de Telma Pelegrino.

O pretendente: RAIMUNDO INOCÊNCIO DOS SANTOS, profi ssão: empreiteiro de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 17/11/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Inocência dos Santos. A 
pretendente: APARECIDA DE JESUS FREITAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 24/08/1975, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Alves de Freitas e de Rosalia Maria de Jesus Freitas.

O pretendente: JEFFERSON SOARES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 15/11/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Celio Soares da Silva e de Taliazir Maria Soares da Silva. O 
pretendente: ALLAN DE OLIVEIRA ALCANTARA, profi ssão: demonstrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto de Alcantara e de Nanci Marques de Oliveira.

E nem sempre as atitudes 
que estes profi ssionais 
adotam na sua rotina 

contribuem para o sucesso das 
vendas. Para Roberto Vilela 
(*), consultor empresarial e 
palestrante especialista na área 
comercial, existem ações preci-
sam ser observadas no dia a dia 
dos profi ssionais e ele destaca 
quatro erros comuns no setor:

 • Não estudar a empresa 

antes - Todos nós temos 
rotinas conturbadas e dias 
muito corridos. Mas uma 
pesquisa prévia sobre a 
empresa que você vai abor-
dar é a lição número um da 
prospecção. Ninguém con-
segue oferecer uma solução 
e ter chance de vendas se 
não conhecer a realidade do seu cliente em potencial. E hoje 
em dia contamos com diversos canais de pesquisa. Então 
não há desculpa para não entender o perfi l do seu prospect 
e realizar apenas uma apresentação impessoal;

 • Ser reativo após o envio de uma proposta - esse é um 
erro muito comum na rotina comercial. Após enviar a pro-
posta o profi ssional acha que já fez sua parte ou que vai ser 
inconveniente se continuar o contato. Na realidade é neste 
momento que ele precisa estar mais à disposição para tirar 
dúvidas ou negociar, além de não deixar o cliente esquecer 
da proposta oferecida;

 • Falta de bom senso nas abordagens - Muitos vendedores 
estão deixando de lado algo fundamental para a boa perfor-
mance, que é a observação. O cliente dá sinais de quando está 
aberto a uma negociação mais abrangente ou do momento 

Quatro erros de prospecção e 
abordagem para eliminar da sua rotina

Ser efetivo no contato com um possível cliente é um dos maiores desafi os dos vendedores

No mercado B2B, usar a tecnologia é fundamental para saber de que forma o prospect chegou à 

empresa, quais materiais ele já recebeu sobre o negócio.
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em que não está interessado na sua oferta. Identifi car estes 
períodos garante bom senso na abordagem, que não pode 
ser inconveniente, muito menos relapsa;

 • Não controlar as informações sobre a prospecção - Além 
de estudar a empresa, o profi ssional da área comercial deve 
saber de todos os detalhes da oferta que está em suas mãos. 
No mercado B2B, usar a tecnologia é fundamental para saber 
de que forma o prospect chegou à empresa, quais materiais 
ele já recebeu sobre o negócio. Controlar a jornada de compra 
é uma estratégia de inteligência da empresa e o profi ssional 
deve estar alinhado com ela. Não pode simplesmente abordar, 
mas saber os melhores caminhos e para gerar os resultados 
esperados.

(*) - É especialista nas áreas de gestão e estratégias comerciais. Atua com 
serviços de consultoria comercial, treinamentos vivenciais e palestras. É 

também autor do livro ‘Em Busca do Ritmo Perfeito’.

Dormir entre livros e sonhar com boas 
histórias. Em Nápoles, isso já é possível. Foi 
inaugurado no último dia 25 de maio o pri-
meiro “Book and Bed” da Itália, um hotel com 
conceito de livraria. O estabelecimento fi ca na 
Mooks Palace, na rua Luca Giordano, no piso 
superior da livraria Mondadori, em Nápoles, 

no sul da Itália. 
O projeto foi inspirado em um hotel com 

conceito de literatura que já existe em Tóquio, 
no Japão, desde 2016. O hotel em Nápoles 
oferece duas suítes, a Calvino e a Freud, cada 
uma com 45 metros quadrados e uma estante 
com 4 mil livros, incluindo obras dos anos 1700 

que integram coleções privadas.
“Nós brincamos com a ideia de não seguir ne-

nhuma ordem cronológica nem temática para 
a exposição dos livros”, disse Antonio Serpe, 
CEO da Mooks. O projeto de hotel-biblioteca 
pretende se expandir e abrir uma unidade e 
Milão e outra em Roma (ANSA).

Nápoles abre 1º Book & Bed, um hotel em livraria
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