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“Por mais imbecil 
que você seja, 
sempre haverá um 
imbecil maior para 
achar que você
não o é”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, 
informou que estados 

e municípios devem fi car de 
fora do relatório da reforma 
da Previdência, cuja apre-
sentação está prevista para 
hoje(13), mas poderão ser 
reincluídos se houver acordo 
com os governadores sobre 
o texto. 

Segundo Maia, a ideia é que 
durante a votação seja apre-
sentada uma emenda com 
a reinserção. O presidente 
destacou que ainda é preciso 
negociar pontos divergentes 
na proposta.

Estados e municípios fi carão 
fora da reforma, mas poderão 
ser reincluídos por acordo

“Nós temos interesse de 
manter estados e municípios, 
mas é uma questão política: 
o relatório vem sem estados e 
munícios e temos até a primeira 
semana de julho no Plenário 
para reincluir com o acordo 
que estamos construindo com 
os governadores para que todos 
os problemas previdenciários 
estejam resolvidos”, disse Ro-
drigo Maia.

Em relação ao calendário 
da reforma, Maia prevê que a 
proposta seja analisada pelo 
Plenário a partir da primeira 
semana de julho. Depois da 
apresentação do parecer do 

deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), a comissão espe-
cial dá início à discussão do 
texto, mesmo com obstrução da 
oposição. A previsão, segundo 
Maia, é que o colegiado comece 
a votar o relatório de Moreira no 
dia 25 de junho e só na semana 
seguinte siga para o Plenário.

Outro tema polêmico na pro-
posta é a criação do regime de 
capitalização. Segundo Maia, é 
importante que o Legislativo 
construa uma solução para o 
tema, mesmo que o item fi que 
de fora da reforma no primeiro 
momento. De acordo com o pre-
sidente, a retirada da capitaliza-

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na reunião

com governadores.

ção não representa uma derrota 
do ministro Paulo Guedes. “Se 
entender que não tem votos 

para aprovar a capitalização 
na PEC, vamos construir uma 
solução junto com o ministro 

Guedes, que tem sido um alia-
do do Parlamento”, completou 
(Ag.Câmara).

O indicador de custos indus-
triais diminuiu 1% no primeiro 
trimestre em relação ao quarto 
trimestre de 2018, na série livre 
de infl uências sazonais. Foi a 
maior queda do indicador des-
de o segundo trimestre de 2016, 
informa o estudo divulgado 
ontem (12) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). A 
queda no custo industrial foi 
puxada pela retração de 2,7% 
nos custos com bens interme-
diários nacionais e importados, 
usados na fabricação de outros 
produtos.

O custo com os bens inter-
mediários domésticos caiu 
2,5% no primeiro trimestre do 
ano frente ao quarto trimestre 
de 2018. No mesmo período, o 
custo com bens intermediários 
importados recuou 4% devido 
à valorização do real frente ao 
dólar. “Um dos grandes impul-
sionadores da queda dos custos 
foi o câmbio. A valorização do 
real no primeiro trimestre fez 

Um dos grandes impulsionadores da queda

dos custos foi o câmbio.

Balanço da Justiça 
mostra queda de 
23% no número
de homicídios

Levantamento divulgado 
ontem (12) pelo Ministério da 
Justiça aponta uma queda de 
23% no número de homicídios 
registrados no país, no primeiro 
bimestre de 2019. A queda foi 
registrada nos nove tipos de 
crimes que compõem as esta-
tísticas ofi ciais, na comparação 
com o mesmo período de 2018. 

No primeiro bimestre de 2018 
foram registradas 8.498 ocor-
rências de homicídios dolosos, 
número que caiu para 6.543 
em 2019. Já as tentativas de 
homicídios apresentaram uma 
redução de 15,1% (6.431 ocor-
rências para 5.461). No caso do 
crime de estupro, a queda fi cou 
em 7%, com 7.284 ocorrências 
neste primeiro bimestre, ante 
7.834 casos registrados nos 
dois primeiros meses do ano 
passado. 

Com relação a furto e roubo 
de veículos, a queda fi cou em 
10,9% (de 40.527 para 36.123 
ocorrências), e 28,3% (43.448 
para 31,161 registros), respec-
tivamente. Crimes de lesão cor-
poral seguidos de morte caíram 
6% (de 151 para 142 casos). Os 
roubos cometidos contra ins-
tituições fi nanceiras caíram de 
169 para 107 casos e o roubo de 
cargas caiu de 3.877 para 2.301 
ocorrências. Crimes de latrocínio 
apresentaram uma queda de 321 
para 260 casos (-19%).

Por meio de nota divulgada 
na manhã de ontem, o minis-
tro Sergio Moro, disse que o 
resultado se deve à atuação 
integrada feita com os gover-
nos locais. Segundo o minis-
tro, os números podem ser 
ainda menores caso o pacote 
anti-crime apresentado pelo 
governo federal seja aprovado 
pelo Legislativo (ABr).

Caixa devolve ao Tesouro
A Caixa Econômica Federal 

anunciou ontem (12) a devolução 
de R$ 3 bilhões ao Tesouro Na-
cional. A expectativa do banco é 
devolver R$ 20 bilhões até o fi nal 
deste ano. No total, a Caixa deve 
ao Tesouro cerca de R$ 42 bilhões. 
O anúncio foi feito pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, e o 
presidente da Caixa, Pedro Guima-
rães, na reunião com presidentes 
de bancos públicos, no Ministério 
da Economia, em Brasília.

Caixa já renegociou 
dívida de 125 mil 
clientes 

Mais de 125 mil pessoas rene-
gociaram dívidas com a Caixa 
Econômica Federal, desde o 
fi nal de maio, quando o banco 
público lançou campanha de 
renegociação. A informação 
foi divulgada ontem (12), pelo 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães. Essas negociações 
fi caram em torno de R$ 150 
milhões. A expectativa da 
Caixa é receber até o fi nal da 
campanha, que dura 90 dias, 
R$ 1 bilhão.

A campanha atinge cerca de 3 
milhões de clientes que podem 
regularizar débitos com atraso 
acima de 360 dias. A renegocia-
ção é valida somente para pa-
gamento à vista. Os descontos 
variam de 40% a 90%, conforme 
o tipo de crédito contratado e 
o tempo de atraso. Guimarães 
disse que, na média, o desconto 
está em 82,78%, e a média dos 
pagamentos é de R$ 1 mil, mas 
“a grande maioria” paga de
R$ 500 a R$ 600.

Além dessa campanha, a 
Caixa anunciou a renegocia-
ção de crédito imobiliário. A 
renegociação beneficia 600 
mil famílias devedoras, com 
potencial de alcance de 2,3 
milhões de pessoas. Já foram 
feitos pedidos de renegociação 
referentes a 25 mil imóveis 
(ABr).

O ministro do STF, Edson 
Fachin, disse ontem (12) que a 
Operação Lava Jato não é  “sus-
cetível de qualquer retrocesso”. 
Fachin é relator dos processos 
oriundos das investigações no 
STF. Ao chegar ao STF para 
sessão de julgamentos, o minis-
tro disse que a operação é uma 
realidade que não será afastada 
por “qualquer circunstância 
conjuntural”.

“A operação trouxe um novo 
padrão normativo, jurídico e 
também de natureza ética ao 
Brasil e à administração pú-

blica. Tenho confi ança plena 
que isso não é suscetível de 
qualquer retrocesso”, disse. 

A manifestação do ministro 
foi feita em meio às declara-
ções de parlamentares e minis-
tros da Corte, que cogitaram 
a anulação das investigações, 
após reportagem do site The 
Intercept Brasil ter divulgado 
supostos diálogos que o mi-
nistro da Justiça e Segurança  
Pública, Sérgio Moro, teria 
mantido com procuradores da 
Lava Jato em Curitiba quando 
era juiz (ABr).  

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.
Levantamento feito pelo Mi-

nistério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos revelou 
que, no ano passado, o Disque 
100 registrou um aumento de 
13% no número de denúncias 
sobre violência contra idosos, 
em relação ao ano anterior. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa da pasta, o serviço 
de atendimento recebeu 37.454 
notifi cações, sendo que a maio-
ria das agressões foi cometida 
nas residências das vítimas 
(85,6%), por fi lhos (52,9%) e 
netos (7,8%).

O levantamento mostra que 
a suscetibilidade das mulheres 
idosas é maior. Elas foram 
vítimas em 62,6% dos casos 
e os homens, em 32,2%. Em 
5,1% dos registros, o gênero da 
vítima não foi informado.

Quanto à faixa etária, os dois 
perfi s que predominam são de 
pessoas com idade entre 76 e 
80 anos (18,3%) e entre 66 e 
70 anos (16,2%). Quase metade 
das vítimas (41,5%) se declarou 
branca, 26,6% eram pardas, 
9,9% pretas e 0,7% amarelas. 
As vítimas de origem indígena 

representam 0,4% do total.
As violações mais comuns 

foram a negligência (38%); a 
violência psicológica (26,5%), 
confi gurada quando há gestos 
de humilhação, hostilização 
ou xingamentos; e a violência 
patrimonial, que ocorre quando 
o idoso tem seu salário retido ou 
seus bens destruídos (19,9%). 
A violência física fi gura em 
quarto lugar, estando presente 
em 12,6% dos relatos levados 
ao Disque 100. 

O estado de São Paulo 
aparece em primeiro lugar, 
concentrando 9.010 dos ca-
sos reportados. O estado de 
Minas Gerais ocupa a segunda 
posição, com 5.379 registros, 
seguido por Rio de Janeiro, 
com 5.035 e Rio Grande do 
Sul, que responde por 1.919 
ocorrências. Para o secretário 
nacional de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa do ministério, 
Antônio Costa, a violência vai 
além de agressões classifi cadas 
como maus tratos. Para ele, o 
abandono e a exclusão social 
dessas pessoas também foca-
lizam a questão (ABr).

O abandono e a exclusão social dos idosos também

focalizam a questão.

Com 400 pessoas em cena, 
100 músicos e muita tecnolo-
gia, a cerimônia de abertura 
da Copa América vai mostrar 
o sonho de 12 crianças, cada 
uma representando um dos 
países que participarão da 
competição. A história das 
crianças será contada em duas 
partes: a primeira, no início, e 
a segunda, no encerramento 
da cerimônia, que terá início 
as 21h10 de amanhã (14), no 
estádio do Morumbi.

“É a primeira vez, em grandes 
eventos, que a gente conta [uma 
história] neste formato [dividi-
da em duas partes]. Desta vez, o 
Brasil, como anfi trião, convida 
toda a América do Sul para 
contar uma história juntos. Os 
protagonistas serão os 12 países 
juntos, com os dois convidados 
[Japão e Catar]”, disse o diretor 
artístico da cerimônia, Edson 
Erdmann. “A plateia do estádio 
vai participar e vai contar a 
história junto”, ressaltou (ABr).

A mascote da competição, a capivara Zizito, e o ex-lateral da 

Seleção Brasileira, Cafu, no gramado do Morumbi.
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Pablo Valadares/Ag.Câmara

Marcelo Camargo/ABr

Arquivo Stockxpert/Reprodução

Rovena Rosa/ABr

Custos da indústria caíram 1% no 
primeiro trimestre, diz CNI

tributário aumentou 3,3% e 
o de capital de giro subiu 2% 
no primeiro trimestre frente 
ao quarto trimestre de 2018, 
também na série livre de in-
fl uências sazonais. A queda no 
Índice de Custos Industriais 
só ocorreu porque os custos 
com bens intermediários têm 
o maior peso na estrutura de 
custos da indústria.

De acordo com a CNI, o es-
tudo mostra que, mesmo com 
a queda nos custos, a indústria 
brasileira perdeu competitivi-
dade e não conseguiu recompor 
as margens de lucro. No pri-
meiro trimestre, os preços dos 
produtos manufaturados no 
mercado interno caíram 1,1%, 
acompanhando a retração dos 
custos. Além disso, os preços 
em reais dos produtos estran-
geiros no mercado interno caí-
ram 3,3% no primeiro trimestre 
frente ao quarto trimestre de 
2018, superando com folga a 
queda dos custos (ABr). 

com que os produtos impor-
tados fi cassem mais baratos e 
isso se refl etiu nos preços dos 
produtos nacionais”, afi rma o 
gerente-executivo de Pesqui-
sas da CNI, Renato da Fonseca.

Segundo a CNI, os demais 
custos de produção da indús-
tria aumentaram no primeiro 

trimestre na comparação com 
o quarto trimestre de 2018, na 
série livre de infl uências sazo-
nais. O custo com energia subiu 
1%, pressionado pelo aumento 
de 4,6% na energia elétrica. 
Foi a nona alta consecutiva do 
indicador. O custo com pessoal 
subiu 1%. Além disso, o custo 

Abertura da Copa América 
terá muita tecnologia

Lava Jato ‘não é suscetível’ 
de qualquer retrocesso Idosos: aumentou o número 

de denúncias de violência
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Namoro na 
adolescência:
fato ou fake?

O início da adolescência 

coincide com o fi nal do 

Ensino Fundamental, 

fase em que 

desabrocham as paixões 

e, com elas, o convite: 

“quer namorar comigo?”

Se tudo o que é humano 
não é estranho à escola, o 
assunto do namoro deve 

ser tratado com naturalidade. 
Há adultos que, pelo discurso 
defendido, deixam a impressão 
de que já nasceram adultos. Li-
gam o dispositivo de memória 
seletiva e apagam as vivências 
da travessia dos 13 aos 18 anos, 
em que se articulam medo, 
angústia e prazer no mesmo 
segundo de sua vida. 

Namorar é uma ação huma-
na; portanto, faz parte do dia a 
dia de todos os que se ocupam 
da educação de adolescentes 
e jovens e trabalham em favor 
da grande conquista que é 
aprender a lidar com as emo-
ções que emanam das relações 
nos espaços de convivência. 
Quando ouço de gestores de 
escolas de Ensino Médio que 
os alunos não namoram por-
que é proibido, logo me vem 
à mente: ah, coitados, como 
são iludidos! 

A visão ingênua de que, por 
ser proibido, não acontece, 
não ajuda no tratamento, 
nem acolhe a angústia que 
esse tema suscita. Yves de La 
Taille, psicólogo e referência 
na área de desenvolvimento 
moral, defende a construção 
dos limites no espaço escolar 
sob três dimensões: 
 a) Os limites a serem 

transpostos – encorajar 
os estudantes a conhecer 
os próprios limites, a 
fi m de transpô-los, pois, 
afi nal, foi rompendo os 
limites do seu tempo que, 
por exemplo, a luz elétri-
ca, o avião e tantos outros 
objetos foram criados. 

 b) Os limites a serem res-

peitados – criados para 
organizar o mundo social, 
que qualifi ca a liberdade 
em sua relação direta 
com a responsabilidade. 
O semáforo, por exem-
plo, não foi criado para 
impedir o deslocamento, 
apenas para organizá-lo. 

 c) Os limites para a inti-

midade – essa dimensão 
é assegurada pela Cons-
tituição brasileira e esta-
belece a diferença entre 
o privado e o público, 
bem como o respeito à 
privacidade e o controle 
de acesso dos outros à 
nossa intimidade. Sendo 
o namoro algo de foro ín-
timo, pode estar aqui um 
importante argumento 
para os que defendem a 
sua proibição em espa-
ços públicos, como por 
exemplo, na escola.

Quando compreendemos 
as três dimensões educacio-
nais do limite e o conceito 
de liberdade – associado à 
responsabilidade –, o maior 
impasse educativo se encontra 
em discernir se o limite é um 
convite para o outro lado – 
transposição – ou uma ordem 
para respeitar as fronteiras. 

Quanto mais conhecemos os 
nossos estudantes e adentra-
mos o restrito espaço de sua 
convivência, mais entendemos 
que são criaturas ávidas por 
limites, interessadas pelas 
descobertas que ultrapassem 
o óbvio, desde que sejam 
tocadas de forma inteligente, 
estabelecendo e gerenciando 
vínculos positivos.

Namoro na adolescência 
é fato, sobretudo no Ensino 
Médio, e deve ser tratado como 
todos os assuntos polêmicos, 
com diálogo franco, a partir 
da empatia e da generosidade 
entre as gerações que habitam 
a escola. 

 
(*) - É diretora pedagógica do

Sistema Positivo de Ensino.

Acedriana Vicente Vogel (*)
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News@TI
Novo aplicativo para gestão de pessoas nas 
empresas
@Recém-lançado no Brasil, o ROIT People possui diversas funcio-

nalidades, todas com o objetivo de reduzir o processo manual 
do setor de RH. Em todas elas está presente a tão falada inteligência 
artifi cial, que permitirá um processo contínuo de aprendizado do 
sistema, em relação ao perfi l das pessoas, da empresa, das melhores 
conduções, entre outros benefícios. O Engenheiro de Software à 
frente do projeto, Fernando Esmaniotto, explica que o app foi de-
senvolvido dentro dos melhores padrões tecnológicos disponíveis, 
utilizando recursos extremamente avançados, enriquecidos com 
bases externas, integrado a diversas ferramentas de mercado, além 
de utilizar machine learning de forma intensa.

VIP Direto terá leilões de carros com valores até 
50% abaixo do praticado em mercado
@A VIP Direto, aplicativo de leilão que conecta pessoas para vender 

veículos com quem quer comprá-los, oferece facilidades incríveis 
para quem quer comprar e vender carros. Com o conforto e segurança, 
realiza leilões online de veículos com até 50% abaixo do valor de mercado. 
Os pregões ocorrem de segunda-feira a sexta-feira, às 18h, pelo aplicativo 
disponível na Play Store e App Store ou pelo site www.vipdireto.com. Para 
esse começo de mês, os destaques serão o X3, C4 Pallas, Fiesta, Cherokee, 
dentre outros. “Estamos investindo, cada vez mais, em novas ferramentas 
para melhor atender nossos clientes. Buscamos trazer novidades com fre-
quência, como fi zemos com as garantias de um ano para peças mecânicas 
de nossos carros leiloados, além de termos, com frequência, veículos com 
preços bem abaixo do praticado em mercado. Por isso, somos diferencia-
dos”, conta Ana Paula Grimaldi, CEO da VIP Direto.

tegUP abre inscrições para novo ciclo
@A tegUP inicia o terceiro ciclo de seu programa para identifi car 

e apoiar empresas desenvolvedoras de soluções para a área de 
transportes e logística. O novo ciclo traz uma inovação em relação 
aos dois anteriores: neste ano, foram defi nidos oito desafi os espe-
cífi cos. Isso signifi ca que as startups candidatas devem apresentar 
soluções voltadas às situações descritas. O primeiro desafi o é o de-
senvolvimento de ferramenta que possibilite a consulta de multas dos 
veículos. Além de identifi car as multas em nome da transportadora, 
deve gerar boletos de pagamento de forma automatizada. Os demais 
desafi os são otimização de inventário de estoque, aprimoramento 
do processo de separação de pedidos B2C, melhoria no processo de 
identifi cação de lacre dos veículos, controle de pressão para cintas 
de amarração de cargas, monitoramento da altura e peso das cargas 
para evitar eventuais excessos e otimização da separação de materiais 
e movimentação de pallets em armazéns (tegup.com).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O número de vagas de emprego no ramo de T. 
I. cresceu 300% no Brasil em fevereiro de 

2019, em comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Em fevereiro de 2018, haviam sido 14,5 
mil admissões contra 13,9 mil demissões, geran-
do um saldo positivo de emprego de 564 vagas. 
Enquanto que, em fevereiro desse ano, foram 
16,9 mil admissões contra 14,6 mil demissões, 
resultando em 2,3 mil novas vagas de emprego.

Isso é o que mostrou um levantamento feito 
pela Associação das Empresas Brasileiras de Tec-
nologia da Informação do Paraná (Assespro – PR) 
em parceria com o Departamento de Economia 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que 
faz parte do projeto Insights Report: Panorama 
do Setor de Tecnologia da Informação e Co-
municação 2019, que publica boletins mensais 
sobre o mercado de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) no Paraná e no Brasil.

O estudo levou em conta os seis principais 
estados brasileiros geradores de emprego no 
setor e que são responsáveis por 80% do pessoal 
de T. I.: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Vagas de Emprego no Ramo de T. I. crescem 300% no Brasil
Segundo o levantamento, São Paulo foi o es-

tado que apresentou o maior número de novas 
vagas em 2019 no ramo de T.I.: foram 535. Em 
seguida está Santa Catarina com 307, depois o 
Rio Grande do Sul, com 293, seguido do Paraná, 
com 249, Minas Gerais, com 247, e, por último, 
Rio de Janeiro, apresentando 94 novas vagas.

Comparando os meses de fevereiro de 2018 e 
2019, houve um aumento, no Brasil, de 17% nas 
admissões nesse ramo e de 5% nas demissões. Em 
relação à taxa de admissões, o Rio de Janeiro foi 
o estado que mais se destacou, com aumento de 
54%. Seguido do Rio Grande do Sul, com 34%, 
Paraná, com 31%, Minas Gerais com 30%, Santa 
Catarina com 22% e São Paulo, que praticamente 
se manteve estável, com 1% de aumento apenas.

O Paraná, por sua vez, foi o estado que apre-
sentou maior aumento na taxa de desligamentos, 
28%. Seguido de Santa Catarina, 19%, Minas 
Gerais, 9%, Rio Grande do Sul, 8%, e Rio de 
Janeiro, 7%. São Paulo, no entanto, não apre-
sentou crescimento na taxa de desligamento em 
fevereiro de 2019, já que a taxa fi cou em 0% em 
comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Empresas têm vagas sobrando no setor de T. I., mas falta mão de obra qualifi cada
Na área de T. I., ocorreram no Brasil, em 

fevereiro deste ano, 14,9 mil admissões, contra 
13,1 mil demissões, gerando um saldo positivo 
de 1,7 mil novas vagas de emprego. São Paulo 
apresentou 666 novas vagas, sendo o estado 
que apresentou o maior número de vagas mais 
uma vez. Foram 6,9 mil admissões, contra 6,3 
mil demissões. O segundo estado com maior 
número de vagas foi Minas Gerais, com 347, 
depois vem Santa Catarina, com 218, seguido 
do Rio Grande do Sul, com 165, Paraná com 67 
e Rio de Janeiro com 43 novas vagas.

De fevereiro de 2018 para fevereiro de 2019, 
houve um aumento no Brasil de 11% nas ad-
missões e de 14% nas demissões na área de 
T. I. O estado que apresentou a maior taxa de 
crescimento de admissão foi o Rio Grande do 
Sul, com 36%. 

O estado do Rio de Janeiro também foi o que 
apresentou a maior taxa de desligamentos na 
área de T. I. com aumento de 19%. Em segundo 
lugar vem o Paraná, com 17% de aumento, de-
pois Rio Grande do Sul, 16%, São Paulo, 15%, 
Minas Gerais, 11% e Santa Catarina com 5%.

Banco de perfi l 
genético tem mais 
de 17 mil presos 
cadastrados

O Banco Nacional de Perfi s Ge-
néticos já conta com 17.361 perfi s 
de condenados cadastrados, um 
crescimento de 165% em relação 
ao último relatório, de novembro de 
2018. De acordo com o Ministério 
da Justiça, os números revelam o 
comprometimento e a força tarefa 
dos estados em coletar e inserir 
no banco o material biológico dos 
condenados. A meta do ministério 
é alcançar 65 mil cadastros até o 
fi nal do ano.

Os dados do banco genético 
auxiliam peritos nas investigações 
criminais, em nível nacional e es-
tadual. O relatório revela que em 
825 investigações os dados foram 
utilizados, incluindo crimes contra 
a vida, crimes sexuais e crime or-
ganizado, e que foram processados 
mais de nove mil vestígios de local 
de crime no Banco Nacional de 
Perfi s Genéticos.

A Rede Integrada de Bancos de 
Perfi s Genéticos foi criada com obje-
tivo de manter, compartilhar e com-
parar perfi s genéticos para ajudar na 
apuração criminal e no processo de 
investigação. A obrigatoriedade da 
identifi cação do perfi l genético de 
condenados por crime doloso está 
prevista desde 2012. A estimativa 
do comitê gestor e secretaria exe-
cutiva da rede é que existam 137,6 
mil condenados nessas condições e 
que deveriam ser identifi cados pelo 
perfi l genético (ABr).

Foi lançada a campanha nacional ‘Toda Criança é Nossa Criança. Diga Não ao Trabalho Infantil’.

Na média histórica, o 
MPT calcula que haja 
4,3 mil denúncias de 

trabalho infantil por ano. Foram 
ajuizadas 968 ações e fi rmados 
5.990 termos de ajustamento 
de conduta, um instrumento 
administrativo para impedir 
condutas irregulares. Para re-
forçar a luta contra esse tipo de 
trabalho, o MPT lançou ontem 
(12) a campanha nacional ‘Toda 
Criança é Nossa Criança. Diga 
Não ao Trabalho Infantil’.

A campanha, que conta 
com um fi lme de animação, 
questiona os adultos: “você 
acha difícil imaginar o quanto 
é ruim para uma criança fi car 
vendendo coisas na rua? Co-
mece imaginando que é o seu 
fi lho.” Segundo dados do IBGE, 
quase 2,5 milhões de crianças e 
adolescentes entre 5 e 17 anos 
estão trabalhando. Dados do 
Observatório Digital do Tra-
balho Escravo mostram que, 
entre 2003 e 2018, 938 crianças 
foram resgatadas de condições 

Atos são marcados por confrontos contra a polícia local.

Milhares de pessoas toma-
ram as ruas de Hong Kong 
ontem (12) para protestar 
contra um projeto que prevê 
a extradição de suspeitos de 
crimes para a China continen-
tal. O polêmico projeto seria 
debatido ontem no Parlamen-
to, mas foi adiado para “uma 
data posterior”, informou a 
presidência do Legislativo. A 
expectativa é de que a votação 
ocorra no próximo dia 20 de ju-
nho. O grupo, em sua maioria 
jovens, se reuniu inicialmente 
em um parque próximo à 
sede do governo, onde foram 
registrados confrontos com 
a polícia após manifestantes 
invadirem o prédio. 

As autoridades dispararam 
balas de borracha e gás lacri-
mogêneo contra a multidão, 
que bloqueou as duas prin-
cipais avenidas do centro. 
Centenas de empresas se 
mobilizaram nas redes sociais, 
com a hashtag que pode ser 
traduzida como “#greve1206”. 
Além disso, em uma atitude 
incomum, diversos estabele-
cimentos comerciais de Hong 
Kong fecharam as portas para 
seus funcionários protestarem. 
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MP do Trabalho recebe 
4,3 mil denúncias de 

trabalho infantil por ano
De 2014 a 2018, o Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou mais de 21 mil denúncias de 
trabalho infantil

análogas à escravidão.
Para a coordenadora nacional 

da Coordenadoria Nacional de 
Combate à Exploração do Tra-
balho da Criança e do Adoles-
cente (Coordinfância) do MPT, 
Patrícia Sanfelici, muitas vezes 
ao oferecer trabalho para crian-
ças e adolescentes, as pessoas 

acham que estão ajudando-os 
a sair da rua, a ter um futuro, 
mas não é o que ocorre.

“Na verdade estão contri-
buindo para a perpetuação de 
um ciclo de miséria, podendo 
até trazer prejuízos graves à 
formação física, intelectual e 
psicológica desse jovem ou 

criança”, disse a coordenadora. 
O MPT reforça que só a partir 
dos 14 anos os jovens podem 
exercer atividades de formação 
profi ssional, apenas em progra-
mas de aprendizagem, e com 
todas as proteções garantidas.   
no Parque do Ibirapuera, em 
São Paulo (ABr).

Manifestantes protestam em Hong 
Kong contra lei de extradição

Os atos estão sendo realiza-
dos desde o último fi nal de se-
mana e foram em grande parte 
pacífi cos. No entanto, nesta 
quarta, as manifestações se 
intensifi caram. O comissário de 
polícia Stephen Lo Wai-chung 
descreveu os confrontos como 
“tumultos”, puníveis com 10 
anos de prisão, de acordo com 
o jornal “South China Morning 
Post”.

O texto começou a ser de-
batido em fevereiro e, desde 
então, tem sido alvo de críticas. 

Associações de direitos huma-
nos defendem que a lei servirá 
para perseguir dissidentes 
políticos em Hong Kong e 
violar sua independência ju-
diciária, expondo cidadãos do 
território ao sistema jurídico 
da China. Os apoiadores do 
projeto, no entanto, dizem 
que haverá garantias para 
impedir que pessoas expostas 
a perseguições religiosas ou 
políticas sejam extraditadas. 
A lei também valerá para Ma-
cau e Taiwan (ANSA).
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de cinco novas unidades até 2020. Com matriz em São Paulo, a empresa 
tem como alvo as regiões Centro-Oeste e Sudeste, mais precisamente 
as cidades do ABC Paulista, Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, 
Goiânia, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. O objetivo é primar a qualidade 
do serviço aos clientes e oferecer suporte aos franqueados, bem como 
produtos exclusivos, treinamento de vendas, apoio com material de ma-
rketing e envio da equipe de especialistas da rede para visitas em clientes 
e reuniões estratégicas. Saiba mais em (https://nrintercambio.com.br/).

E - Febre das Fintechs
O volume total de fi ntechs e iniciativas de efi ciência fi nanceira em atu-
ação no Brasil, saltou de 453 em agosto de 2018 para 604 no início de 
junho. A evolução representa um crescimento de 33% e é uma das mais 
importantes constatações presentes na 8ªedição do Radar Fintechlab 
que acaba de ser divulgada. O estudo é a maior referência na observação 
do desenvolvimento deste ecossistema no país. Ele é produzido pelo 
Fintechlab, principal hub para conexão e fomento deste mercado. O 
montante total de 604 compreende a soma de fi ntechs e plataformas 
dedicadas à efi ciência fi nanceira. O trabalho considera como fi ntechs 
as empresas que trazem novos modelos de negócios em serviços fi nan-
ceiros e são escaláveis principalmente através de tecnologia. Para mais 
informações acesse: (http://fi ntechlab.com.br/).

F - Praia e Fitness
Em Nova Friburgo, Região Serrana do Estado do Rio, entre os dias 10 e 
14 de julho, acontece a 29ª edição da Fevest - Feira de Moda Íntima, Praia, 
Fitness e Matéria-prima. O evento busca empoderar o polo de moda íntima, 
além de valorizar cada vez mais os profi ssionais que compõem a cadeia 
produtiva do setor, transformando peças em verdadeiras pedras preciosas, 
tanto que a arena de desfi le terá o formato de um diamante, onde passarão 
as joias fabricadas no polo. Palestras, talk shows e ações voltadas para 
Moda, Marketing Digital, Tecnologia, entre outros, tendo como convidados 
profi ssionais com diferentes visões e projetos para o futuro de uma moda 
ética e sustentável. Outras informações: (http://www.fevest.com/).

G - Boleiros Caseiros
Quer adquirir um bolo caseiro para uma ocasião especial feito por um 
profi ssional especializado e com a garantia de qualidade? Isso é o que 

A - Medicamentos Biológicos 
O Governo do Estado editou uma norma com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento da produção de medicamentos biológicos. A Resolução 
permite a suspensão do ICMS na importação de produtos utilizados nos 
tratamentos de diversas doenças crônicas e que auxiliam na melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes. Os medicamentos que serão benefi ciados 
são utilizados no tratamento de doenças de alta complexidade, tais como 
artrite reumatoide, psoríase, artrite psoriática, colite ulcerosa, doenças 
infl amatórias intestinais, linfomas não Hodgkin, câncer de mama, de 
colo-retal, pulmonar, de cabeça e pescoço, e esclerose múltipla.

B - Vivência no Quilombo
Que tal vivenciar uma rica experiência de conexão com uma comunidade 
quilombola? A Plana indica o Quilombo da Fazenda, em Ubatuba, para mais 
uma viagem transformadora. Agência com foco em turismo de experiência, 
preparou uma programação para a viagem, que acontece entre os próximos 
dias 28 a 30: roda de conversa com o mestre quilombola, ofi cina de artesa-
nato, roda de Jongo com o Grupo Ô de Casa, trilha do Jatobá e banho de 
cachoeira e visita à Casa de Farinha Comunitária. Uma viagem de conexão 
com pessoas, com a natureza, com a nossa cultura e ancestralidade. Reservas 
pelo preenchimento do formulário (https://forms.gle/skCbUtRdpusC3dKU6).

C - Self Check-in/out 
A GJP Hotels & Resorts anuncia uma novidade no processo de trans-
formação digital da companhia e um ineditismo no mercado hoteleiro. 
A rede acaba de lançar os totens de autoatendimento para check-in e 
check-out capazes de realizar todo o processo em poucos segundos 
através da tecnologia de reconhecimento facial. A novidade já está em 
funcionamento no Prodigy Santos Dumont, no aeroporto Santos Dumont, 
no Rio. Escolhido como base do projeto pelo alto fl uxo de hóspedes 
ao longo da semana, o hotel já comemora o sucesso do lançamento, 
especialmente pela eliminação de fi las na recepção especialmente em 
horários de alta demanda (www.gjphotels.com).

D - Especialista em Viagens
Com duas franquias localizadas em São José dos Campos e Macapá, a NR 
Intercâmbio, empresa referência em viagens ao exterior, com especialistas 
capacitados para auxiliar crianças, jovens e adultos, planeja a abertura 

a Vem de Bolo, primeiro marketplace especializado na venda de bolos 
e doces caseiros, oferece. Até então, para conseguir uma boleira era 
preciso contar com a indicação de amigos ou parentes, mas agora basta 
entrar na plataforma ver as ofertas de cerca de 20 profi ssionais e esco-
lher a seu gosto qual comprar e agendar a entrega. Lançada em modo 
experimental no início do ano, já bateu a casa de 25 mil visitas dentro 
do site. Saiba mais em (www.vemdebolo.com.br).

H - Insumos Agrícolas  
Tendo como tema central ‘Inovação e Futuro da Agricultura’, o Grupo 
Santa Clara, líder na inovação tecnológica em nutrição e proteção 
vegetal, promove nos dias 3 e 4 de julho, em Ribeirão Preto, a sua 5ª 
Conferência Internacional. Voltada para a disseminação de conheci-
mento entre agrônomos e consultores, com poder de infl uência técnica 
na aplicação adequada e efi caz de insumos agrícolas pelos produtores 
agrícolas, vai reunir cerca de 300 participantes, vindos de todas as 
regiões do país, assim como de vários países onde a empresa atua. 
Objetiva alinhar uma visão estratégica sobre as tendências tecnológicas 
futuras dos segmentos de nutrição e proteção de plantas, de forma a 
melhorar a produtividade do agricultor. Outras informações: (http://
www.santaclaraagro.com.br/)

I - Relações com Investidores 
Nos próximos dias 26 e 27, o Instituto Brasileiro de Relações com Inves-
tidores e a  Associação Brasileira das Companhias Abertas realizam a 
21ª edição do Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais, no WTC 
Events. O evento tem registrado contínuo sucesso em seus 21 anos de 
existência, proporcionando oportunidade de atualização profi ssional e 
troca de ideias entre os participantes. Haverá palestra magna de Marcelo 
Barbosa, presidente da CVM, sobre “Ações e Estratégias para ampliar o uso 
do Mercado de Capitais”, além de debates sobre: Governança das estatais; 
RI estratégico nas mudanças empresariais; desafi os e oportunidades para 
novos IPOs, entre outros. Mais informações: (www.encontroderi.com.br).

J - Setor de Infraestrutura
O Brasil conta com inúmeras oportunidades de investimento em todas 
as áreas do setor de Infraestrutura. Bilhões de reais serão investidos 
nos próximos anos em Energia, Logística, Telecomunicações, Sanea-
mento e Mineração. Para fazer frente a esses desafi os, o país precisará 
atrair o capital privado nacional e internacional. A fi m de orientar 
estrangeiros que desejam investir no setor de infraestrutura brasileiro, 
a Fiesp e o Ciesp, em parceria com o escritório Madrona Advogados 
e a Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil, lançaram 
o guia “Doing Infrastructure in Brazil” durante o workshop “Novos 
Investimentos em Infraestrutura”, realizado na última segunda-feira 
(10). Confi ra o documento em: (www.fi esp.com.br/noticias/conheca-
-o-doing-infrastructure-in-brazil/).

de cinco novas unidades até 2020. Com matriz em São Paulo, a empresa 
tem como alvo as regiões Centro-Oeste e Sudeste, mais precisamente 
as cidades do ABC Pa lista Belo Hori onte Campinas Campo Grande

A - Medicamentos Biológicos
O Governo do Estado editou uma norma com o objetivo de estimular o 

Vários fatores têm 

provocado uma 

mudança no perfi l do 

profi ssional de vendas. 

Até há alguns anos ele 

era quase “um tirador 

de pedidos”

O nível de conhecimento 
da atividade do cliente 
e a análise de suas reais 

necessidades eram tratadas 
de forma superfi cial na sua 
grande maioria. O que não 
signifi cava que o processo de 
venda era facilitado por esse 
motivo, na verdade, existiam 
as difi culdades da época. Aliás 
se engana quem acredita que o 
papel do vendedor é fácil, não é 
mesmo. Nunca foi e agora, com 
o mundo conectado, exige-se 
que ele mude a forma de fazer 
negócios.

De forma cada vez mais 
acelerada as empresas vêm 
passando por transformações 
que provocam um nível de 
exigência e conhecimento 
também muito maior dos 
profi ssionais de vendas. Nesse 
sentido, e olhando com o viés 
do profi ssional de vendas de 
uma empresa de prestação de 
serviços, e particularmente de 
uma empresa do setor de tec-
nologia, assusta a velocidade 
do nível de atualização que 
esse profi ssional é submetido 
diariamente.

Não basta gostar de vender, 
tem que estar atualizado com 
as mais avançadas técnicas de 
abordagem. Não estamos fa-
lando só de técnicas de vendas, 
mas também de aspectos com-
portamentais, empatia e con-
fi ança. Conhecer muito bem 
a indústria na qual o cliente 
está inserido é extremamente 
importante, fato comprovado 
por pesquisa recente realizada 
pelo Linkedin, que apontou 
que 77% dos compradores 
não acreditam que vendedo-
res entendam seus negócios 
o sufi ciente para que possam 
ajudá-los. 

Ou seja, transmitir esse co-
nhecimento para o cliente é de 
suma importância, pois gera 
credibilidade e, consequente-
mente, novos negócios. Mesmo 
com os avanços tecnológicos, 
estar fi sicamente presente em 
momentos estratégicos ainda 
é de fundamental importância. 
O contato visual permite iden-
tifi car a linguagem corporal 
que gera confi ança, empatia e 
comprometimento. 

O profi ssional de vendas não 
pode se limitar a conhecer bem 
apenas os serviços que está 
ofertando, ele também precisa 
conhecer o negócio do cliente, 
seu mercado de atuação e 
suas constantes atualizações, 
evoluções e transformações. A 
relação que faz toda a diferença 
é aquela de longo prazo, na 
qual o cliente naturalmente 
entende que estamos inseridos 
em sua jornada de desafi os. A 
difi culdade que o cliente está 
sentindo pode na verdade ser 
colateral e a causa a ser resol-
vida é outra. 

É disso que estamos falando, 
saber traduzir qual a real ne-
cessidade do cliente através de 
um mapeamento correto che-
gar na causa raiz. O vendedor 
não será aquele que apenas 
resolve uma necessidade pon-
tual. Ele terá que se posicionar 
como alguém que o cliente 
confi e e possa compartilhar 
suas carências, angústias e ter 
a certeza de que essa exposição 
será utilizada para construção 
de um relacionamento de con-
fi ança a longo prazo.

O dinamismo da evolução 
das novas tecnologias provoca 
uma rápida necessidade de 
adaptação das empresas e o 
surgimento de novos players 
provocando uma mudança em 
todo o ecossistema. O profi s-
sional de vendas do futuro, 
defi nitivamente, não pode ter 
medo de errar; ele precisa ter 
medo de não tentar.

(*) - É Executivo de Negócios
da Accesstage

(www.accesstage.com.br).

Mário Dias (*)

A queda foi registrada 
depois de uma alta de 
0,1% na passagem de 

fevereiro para março. Em abril, 
também houve uma queda de 
0,2% na média móvel trimestral. 
No entanto, foram registradas 
altas de 1,7% na comparação 
com abril, 0,6% no acumulado 
do ano e de 1,4% no acumulado 
de 12 meses.

A queda de março para abril 
foi provocada por recuos em 
cinco das oito atividades pes-
quisadas pelo IBGE: hipermer-
cados, supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas e fumo 
(-1,8%); tecidos, vestuário e 
calçados (-5,5%); artigos far-
macêuticos, médicos, ortopédi-
cos, de perfumaria e cosméticos 
(-0,7%); outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,4%) e 
equipamentos e material para 
escritório, informática e comu-
nicação (-8%).

Por outro lado, três ativida-
des tiveram alta na passagem 
de março para abril: móveis 
e eletrodomésticos (1,7%), 
combustíveis e lubrifi cantes 
(0,3%) e livros, jornais, revistas 

A queda foi provocada por recuos em cinco das oito atividades pesquisadas pelo IBGE.

Dados apurados pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revelam 
que, em média, as dívidas em 
atraso dos inadimplentes su-
peram em mais de três vezes 
o salário mínimo atual do país. 
O inadimplente brasileiro 
encerrou o último mês de 
maio com uma dívida média 
de R$ 3.239,48. O valor é 41% 
maior que a renda média men-
sal do trabalhador brasileiro 
(R$ 2.291, segundo o IBGE). 
Cada consumidor negativado 
têm, no geral, duas dívidas 
em aberto.

Embora a somatória da dívi-
da do brasileiro seja elevada, 
um percentual relevante de 
pessoas deve quantias que 
não chegam a quatro dígitos. 
Em cada dez consumidores 
que estão com o CPF inscrito 
na lista de inadimplentes, qua-
tro (37%) devem até R$ 500 e 
a maioria dos inadimplentes 
(53%) possui dívidas que 
não ultrapassam R$ 1.000. 

A maioria dos inadimplentes (53%) possui dívidas que não 

ultrapassam R$ 1.000.

O PIB da Construção deverá se ele-
var em 0,5% neste ano, e não mais em 
2%, segundo nova projeção da FGV, 
apresentada na reunião de Conjun-
tura do SindusCon-SP. A estimativa 
é que o PIB das empresas caia 0,5%, 
enquanto o dos demais segmentos, 
como reformas e autoconstrução, 
se elevará em 2%, resultando no 
aumento de 0,5% para todo o setor.

A reunião foi coordenada pelo 
vice-presidente de Economia do 
SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, 
acompanhado do presidente do sin-
dicato, Odair Senra. “Precisamos 

Consultas públicas 
sobre regulamentar a 
Cannabis medicinal

A Anvisa aprovou a realização 
de duas consultas públicas relacio-
nadas à regulamentação do cultivo 
controlado de Cannabis sativa, 
para uso medicinal e científi co, 
e o registro de medicamentos 
produzidos com princípios ativos 
da planta. Uma das consultas vai 
tratar dos requisitos técnicos e 
administrativos para o cultivo da 
planta por empresas farmacêuti-
cas, única e exclusivamente para 
fi ns medicinais e científi cos. 

A outra abordará os procedimen-
tos para o registro e monitoramento 
de medicamentos produzidos à 
base de Cannabis, seus derivados 
e análogos sintéticos. As consultas 
serão abertas a contribuições de 
empresas, universidades, órgãos de 
governo e de defesa do consumidor, 
além de profi ssionais de saúde e da 
população em geral.

De acordo com a Anvisa, o ob-
jetivo da iniciativa é abrir espaço 
para que toda a sociedade opine 
sobre as normas brasileiras, para 
que a futura regulação “seja clara, 
transparente e feita com ampla 
participação social”, diz em nota. 
O atual processo regulatório para 
estabelecer os requisitos técnicos 
para o plantio controlado e moni-
torado de Cannabis teve início em 
2017, quando foi criado um grupo 
técnico para discutir o assunto. 
O tema, segundo a Anvisa, é uma 
das prioridades da agência (ABr). 
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Comércio varejista recuou 
0,6% de março para abril

O volume de vendas do comércio varejista brasileira caiu 0,6% de março para abril, segundo dados da 
Pesquisa Mensal de Comércio divulgados ontem (12) pelo IBGE

e papelaria (4,3%). Segundo 
o IBGE, o volume de vendas 
do comércio varejista amplia-
do, que inclui as atividades 
de veículos e de material de 
construção, fi cou estável de 
março para abril. Os veículos 
e peças tiveram alta de 0,2% 
e os materiais de construção, 
de 1,4%. O varejo ampliado 

cresceu 3,1% ante abril do ano 
passado, 2,5% no acumulado 
do ano e 3,5% no acumulado 
dos últimos 12 meses (3,5%).

A receita nominal do co-
mércio varejista caiu 0,3% na 
comparação com março, mas 
cresceu 0,3% na média móvel 
trimestral, 7,1% na compara-
ção com abril de 2018, 4,8% 

no acumulado do ano e 5,2% 
no acumulado de 12 meses. A 
receita do varejo ampliado teve 
queda de 0,1% na comparação 
com março deste ano, mas teve 
altas de 0,4% na média móvel 
trimestral, 7,4% na comparação 
com abril do ano passado, 5,8% 
no acumulado do ano e 6,5% no 
acumulado de 12 meses (ABr).

Inadimplente brasileiro 
deve, em média, R$ 3,2 mil

Já 20% devem algum valor 
entre R$ 1.000 e R$ 2.500, ao 
passo que 16% devem entre 
R$ 2.500 e R$ 7.500. As dívidas 
acima de R$ 7.500 são objeto 
de preocupação para 10% das 
pessoas que estão negativadas 
no Brasil.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, os números refl etem o 
atual quadro de difi culdades 
econômicas, com as famílias 
ainda enfrentando um alto ní-

vel de desemprego e a renda 
comprimida. “A conjuntura 
ainda é desfavorável, pois a 
economia tem enfrentado 
difi culdades para esboçar uma 
reação mais forte para sair 
da crise. As expectativas que 
eram positivas até uns meses 
atrás estão sendo revisadas se-
guidamente para baixo, o que 
afeta a confi ança de consumi-
dores e empresários”, explica 
Pellizzaro Junior (CNDL/SPC 
Brasil).

Cai a projeção de crescimento do PIB da Construção
mostrar que a construção tem uma 
dinâmica diferenciada em relação 
a outros setores, e evitar medidas 
que a impeçam de retomar o seu 
crescimento”, alertou Zaidan.

Senra chamou a atenção para 
o aumento dos lançamentos de 
empreendimentos imobiliários 
fi nanceiramente acessíveis à clas-
se média e com poucas vagas de 
estacionamento, em grandes eixos 
viários da capital paulista – uma das 
medidas estimuladas pelo Plano 
Diretor e pela Lei de Zoneamento 
nos últimos anos (SindusconSP).
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Faltam rumos
e faltam metas

Como explicar a 

estagnação econômica 

do Brasil? A China 

e outros países 

aproveitaram condições 

mais favoráveis no 

câmbio e no custo de 

fabricação, tudo em 

favor das exportações

No Brasil, muitos empre-
sários se acomodaram 
na zona de conforto do 

conluio com o governo. Outro 
importante fator negativo é o 
descalabro nas contas públicas 
da União, estados e municí-
pios, decorrente da má gestão 
pública por incompetência ou 
por más intenções, elevando 
o custo do dinheiro. Isso tudo 
evoluiu para a atual estagna-
ção. O país tem de encarar 
os embaraços existentes com 
realismo. 

Os três poderes se mantive-
ram acomodados, vivendo no 
país das maravilhas, enquanto 
as difi culdades iam crescendo. 
O atraso é grande e se nada for 
feito para reequilibrar a situ-
ação, o país tenderá ao atraso 
político-econômico semelhan-
te ao dos países africanos. Mas 
a turma prefere brigar pelo po-
der. Juros altos atraem dólares 
valorizando o real e barateando 
importados. Foi bom enquanto 
durou. Não produzimos dóla-
res, mas temos muitas contas 
na dita moeda.

Economistas experientes 
cobram mais efetividade do 
governo no combate à estag-
nação e na dinamização da 
atividade econômica, além 
das correções necessárias na 
previdência. Mas nas atuais 
condições de baixa renda e 
encalhe de manufaturados no 
mundo, resta saber onde os 
investidores poderiam alocar 
os seus recursos com sucesso. 
As organizações globais permi-
tiram o desarranjo do parque 
industrial transferido para a 
região asiática em que há mão 
de obra e outros fatores bem 
abaixo do padrão ocidental. 

As difi culdades surgiram de-
vido à displicência fi nanceira 
e administrativa do governo 
que permitiu acúmulo de juros 
no montante de dois trilhões 
de reais de 2012 a 2017. O 
ajuste fi scal é imperioso, mas 
há que se reorganizar a pro-
dução e comércio global, pois 
a precarização avança pelos 
países sem que haja como dar 
trabalho e renda às respectivas 
populações. A dívida chega a 
80% do PIB e com isso a de-
sindustrialização avança. 

A previdência é a casca do 
problema econômico do Brasil, 
mas o caroço é a desintegração 
da economia e o desemprego 
de milhões. A China aumentou 
de forma considerável a pro-
dução em busca de dólares. 
O equilíbrio deveria ser o alvo 
da economia global. Alguns 

países acumularam ganhos no 
jogo da globalização; outros, 
como o Brasil, tiveram perdas. 
Atualmente o país está endivi-
dado e não consegue dar pleno 
atendimento às necessidades 
de sua população. Há grande 
liquidez no mercado global, 
mas também elevadas dívidas. 
Se os juros subirem, tudo vai 
desabar. 

A criação de riqueza decor-
re da produção, a qual gera 
emprego, renda e consumo. 
Aqui tivemos o inverso disso na 
indústria. O real valorizado, em 
consequência de juros exorbi-
tantes, colocou os manufatura-
dos nacionais em desvantagem 
competitiva. Com isso perder-
mos empregos, mas ampliamos 
o crédito. A dívida pública já 
chega a cerca de um trilhão de 
dólares, e a arrecadação não 
cobre os gastos. Já não é mais 
a depressão de um ciclo; é um 
buraco muito grande. 

Como solucionar? O Brasil 
fi cou com a dívida descontro-
lada, como reconhecem muitos 
economistas, devido à dose 
cavalar de juros com seus efei-
tos negativos sobre a atividade 
econômica. É preciso conter 
a sangria. Moeda é questão 
fundamental, mas pouco es-
tudada e entendida. No século 
20, ocorreu a grande ascensão 
do dinheiro papel e daqueles 
que detém o seu controle. 
Uma ideia bem estruturada ao 
lado do Estado, desenvolvida 
através dos séculos para criar 
a mercadoria desejada por 
todos: o dinheiro, em papel 
ou digital.

O dinheiro passou a ser a 
mais cobiçada mercadoria e a 
vida passou a girar em torno 
dele. A economia atingiu os 
extremos nas fi nanças e na 
produção num novo vale-tudo 
para acumular dinheiro. Há 
superprodução de bens e 
dinheiro gerando desequilí-
brios. Na África, falta o que 
comer apesar de sua riqueza 
mineral. No Brasil e em outros 
países, não está dando para 
produzir e obter lucro. Não 
surgem empregos, aumenta a 
precarização. 

O globalismo está mais para 
saco de gatos em que os mais 
fortes comandam os mais 
fracos, destruindo a natureza, 
ampliando a miséria fora da 
área dominante, sem respeito 
aos interesses econômicos 
mútuos para assegurar rela-
ções equilibradas. As novas 
gerações precisam de preparo 
que as fortaleça interiormente 
para que estabeleçam metas de 
vida edifi cante. O mesmo tem 
de ocorrer com o país.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre qualidade de 
vida. Coordena os sites

www.vidaeaprendizado.com.br e 
www.library.com.br.

E-mail: (bicdutra@library.com.br); 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Com a confi rmação de que 
o relatório do deputado Sa-
muel Moreira (PSDB-SP) 
será apresentado hoje (13) na 
Comissão Especial da Reforma 
da Previdência, a oposição e o 
presidente do colegiado, depu-
tado Marcelo Ramos (PL-AM), 
fecharam acordo ontem (12) 
para garantir que não haverá 
obstrução na fase de leitura 
do documento e de discussão 
da proposta.

Durante uma reunião entre 
Ramos, Moreira e represen-
tantes das bancadas dos par-
tidos para defi nir os procedi-
mentos das próximas reuniões 
da comissão, fi cou acertado 
que todos os parlamentares 
inscritos terão direito à pa-
lavra sem que governistas 
apresentem requerimento 
para encerrar a fase de dis-
cussões quando o número 
de inscritos previstos pelo 
regimento para discussão for 
antigido. “Todos os inscritos 
terão a palavra”, comemorou 
o líder da oposição, deputado 
Alessandro Molon (PSB-RJ).

A leitura do relatório que, 

Fechado acordo para garantir que não haverá obstrução na fase 

de leitura e discussão da proposta.

Taxistas terão isenção 
de IPI em carros 
elétricos

Reunidos em sessão conjunta do 
Congresso Nacional na terça-feira 
(11), senadores e deputados fede-
rais derrubaram parte de um dos 
últimos vetos do então presidente 
Michel Temer. Foram 387 depu-
tados e 58 senadores favoráveis 
à derrubada do veto. Taxistas e 
pessoas com defi ciência poderão 
ter isenção de IPI e IOF na compra 
de veículos elétricos ou híbridos.

O Veto 40/2018 cancelou 13 
dispositivos do Projeto de Lei de 
Conversão, criado após os par-
lamentares alterarem o texto da 
Medida Provisória (MP) que criou 
o novo programa de incentivos 
fi scais para montadoras de veículos 
automotores no país, o Rota 2030. 
A matéria foi transformada na Lei 
13.755, de 2018, e Michel Temer 
justifi cou os vetos por inconsti-
tucionalidade e contrariedade ao 
interesse público. 

Com a derrubada, a Lei 8.383, de 
1991, passará a prever a isenção de 
IOF em fi nanciamentos para com-
pra de veículos híbridos, elétricos 
ou com potência bruta de até 127 
HP por parte taxistas, cooperativas 
de táxi e pessoas com defi ciência. 
Também será alterada a Lei 8.989, 
de 1995, que passará a prever a 
isenção de IPI para compra de 
automóveis híbridos, elétricos ou 
de até 2 mil cilindradas por taxis-
tas, cooperativas e pessoas com 
defi ciência (Ag.Senado). 

As obras do eixo norte da 
transposição do rio São Fran-
cisco estão 97% concluídas, 
e as águas deverão chegar ao 
reservatório de Jati, no Ceará, 
no segundo semestre de 2019. 
Já o eixo leste, que atenderá 
à região de Campina Grande, 
na Paraíba, e municípios do 
agreste pernambucano, está 
97,6% concluído, e também 
deve ser totalmente fi nalizado 
em breve.

O estágio atual das obras 
com as Bacias Hidrográfi cas 
do Nordeste Setentrional foi 
apresentado pelo ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, em audiência 
da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional do Senado, 
ontem (12). Ele informou que 
o ramal do Agreste pernambu-
cano, iniciado em março de 
2018, está com apenas 22% de 
obra realizada. Explicou que 
o governo tem difi culdades 
em prever os prazos, porque 
se trata de “uma engenharia 
complexa que depende de 
cronogramas das empresas 
licitadas”. 

Garantiu, no entanto, que a 
execução está em “ritmo ace-

Ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, ao lado do 

presidente da Comissão, senador Izalci Lucas.
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O ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, se colocou à disposição 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado para 
prestar esclarecimentos, em 
relação às notícias publicadas 
na imprensa sobre a suposta 
colaboração com procuradores 
da força-tarefa da Operação Lava 
Jato. O ofício encaminhado pelo 
senador Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE), líder do governo 
no Senado, solicita que seja feita 
uma consulta à presidência da 
CCJ sobre a possibilidade de 
realização de audiência pública 
para ouvir o ministro. 

O presidente do Senado Davi 
Alcolumbre, anuncionou que a 
intenção é que a CCJ ouça Sérgio 
Moro na próxima quarta-feira 
(19). Na carta, Bezerra declarou 
o apoio do governo a Moro e a 
disposição do ministro em reafi r-
mar a sua boa conduta como juiz. 
“Manifestamos a nossa confi ança 
no ministro Sérgio Moro, certos 
de que esta será uma oportuni-
dade para que ele demonstre a 
sua lisura e correção como juiz 
federal, refutando as críticas e 
ilações a respeito da sua conduta 
à frente da Operação Lava Jato”, 

Líder do governo no Senado, 

Fernando Bezerra Coelho.
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O texto, que trata do 
turismo no Brasil, foi 
discutido mais cedo 

em audiência pública na CCJ 
do Senado, também com a 
participação dos artistas, além 
de representantes do setor 
hoteleiro e do governo.

“Foi produtivo ouvir a posi-
ção dos artistas para que nós, 
senadores, possamos pontuar 
o melhor posicionamento para 
aprimorar a Lei Geral do Tu-
rismo”, ponderou o senador 
Rodrigo Cunha (PSDB-AL). O 
projeto considera os quartos 
e apartamentos de hotéis e 
pousadas como frequência 
privativa e de uso exclusivo do 
hóspede. Assim, os aposentos, 
por serem considerados pri-
vados, deixam de ser locais 
de execução pública, fora do 
alcance da cobrança pelo Ecad. 

Davi Alcolumbre pediu para 
o relator do projeto na CCJ, 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), abrir diálogo com os 
empresários do setor hoteleiro e 
a classe artística para viabilizar a 

Senadores e artistas ao fi nal da reunião: Frejat, Nando Reis, Davi Alcolumbre, Rodrigo Cunha, 

Eduardo Gomes, Randolfe Rodrigues, Paula Lavigne, Castello Branco e Manno Góes.
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Psicólogos e confl itos 
relacionados à 
identidade de gênero

Projeto em tramitação na 
Câmara, de autoria do depu-
tado Pastor Sargento Isidório 
(Avante-BA), inclui entre as 
funções privativas do psicó-
logo a solução de problemas 
relacionados à identidade de 
gênero e à orientação sexual, 
ao alterar a lei que regulamenta 
a profi ssão de psicólogo.

Isidório afi rma que os trans-
tornos referentes à identifi ca-
ção de gênero e à orientação 
sexual causam sofrimentos a 
um grande número de pessoas, 
que não podem fi car desassis-
tidas. “Dentre essas pessoas, 
as que mais nos preocupam 
são as crianças, adolescentes 
e jovens que, ainda em fase 
de formação psicológica”. 
E que o intuito da proposta 
não é reforçar preconceitos 
contra homossexuais ou fa-
vorecer a patologização de 
comportamentos ou práticas  
homoeróticas. 

“Homossexualidade não é 
uma doença, não estando sujei-
ta a cura. Pelo contrário, trata-
-se de garantir àquelas pessoas 
que enfrentam difi culdades na 
defi nição de sua orientação 
sexual, qualquer que seja 
ela, que, se assim desejarem, 
possam obter acolhimento e 
auxílio psicológico”, afi rma Isi-
dório. O projeto será analisado 
em caráter conclusivo pelas 
comissões de Trabalho; Segu-
ridade Social; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Apelo de artistas para proteger 
cobrança de direitos autorais

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu, na residência ofi cial, um grupo de artistas que 
defendem a manutenção da cobrança da taxa do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad) em hotéis

votação da matéria já na semana 
que vem. Randolfe manifestou 
que pretende manter a cobrança 
do Ecad nos moldes atuais, pois 
avalia que haverá uma grande 
perda de arrecadação e, em 
consequência, redução no pa-
gamento dos direitos autorais. 

O relator afi rmou também não 

acreditar que a medida venha 
a favorecer clientes dos meios 
de hospedagem, pois não há 
garantia de que haverá repasse 
da queda nos custos com pa-
gamentos de direitos autorais 
para os preços cobrados por 
hotéis e outros meios. Além 
dos senadores Rodrigo Cunha 

e Randolfe Rodrigues, partici-
param do encontro o senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO), os 
artistas Nando Reis, Paula La-
vigne, Roberto Frejat e Manno 
Góes, bem como o presidente 
da União Brasileira de Composi-
tores, Marcelo Castello Branco 
(AI/Presidência do Senado).

Obras de transposição do São 
Francisco voltam ao debate

lerado”, salientando o benefício 
para 68 municípios do Sertão 
e do Agreste de Pernambuco, 
porque a obra complementa o 
eixo leste. Canuto comemorou 
a aprovação do projeto que 
autoriza o Executivo a realizar 
operação de crédito no valor 
total de R$ 248,9 bilhões, dos 
quais cerca de R$ 500 milhões 
deverão ser destinados à su-
plementação orçamentária da 
transposição. 

O autor do requerimento para 
a audiência, senador Otto Alen-

car (PSD-BA) alertou que a 
continuidade do suprimento 
de água só será real median-
te a revitalização do rio São 
Francisco “para que ele volte 
a ser vivo”. A senadora Zenai-
de Maia (Pros-RN) ponderou 
que, com a transposição, a 
vazão do rio para o mar deve 
ser menor. O senador Jean 
Paul Prates (PT-RN) ressal-
tou que a manutenção da 
disponibilidade da água é uma 
responsabilidade do governo 
federal (Ag.Snado). 

Discussão da Previdência não terá 
obstrução de governistas

segundo Ramos, será longa, e 
será seguida de um pedido de 
vista – mais tempo para análise 
– pelo prazo de duas sessões do 
plenário. Com isso, a expectati-
va é de que os debates comecem 
só na próxima terça-feira (18). 
Além disso, o feriado de Corpus 
Christi, na quinta-feira (20), e 
os festejos juninos no Nordeste, 
devem empurrar a conclusão 
dos trabalhos da Comissão para 
o início de julho .

Para evitar prejuízo no calen-
dário de votação da proposta, 
o presidente da comissão 
afi rmou que, se necessário, irá 
convocar reuniões do colegiado 
na semana de festas juninas. 
O presidente da Câmara, de-
putado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), também tem mantido o 
otimismo e acredita que até o 
fi nal deste mês, a matéria deve 
estar concluída na Comissão 
Especial (ABr).

Moro vai prestar esclarecimentos 
no Senado sobre Lava Jato

conclui o senador.
Em sua conta nas redes so-

ciais, o presidente do Senado 
Davi Alcolumbre, disse que 
deverá esperar e observar com 
cuidado os desdobramentos 
das notícias. “Nós temos que 
aguardar com muita cautela e 
responsabilidade o desenrolar 
dos próximos passos em relação 
a essas notícias antes de tomar 
as decisões. A vinda do ministro 
Moro será, sem dúvida, uma 
oportunidade para os senadores 
terem acesso a todas as repostas 
que julgarem necessárias”, afi r-
mou Davi (Ag.Senado).
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1ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029995-47.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PEDRO 
RAFAEL BARBOSA DE SANT ANA, CPF 398.011.718-98, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 4.739,10 (abril/2014), oriundos 
de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades 
vencidas e não pagas. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019. 

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. 0014053-23.2013.8.26.0004. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa/SP, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI 
FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURO MARRACCINI DE MORAES, CPF. 
044.587.238-12, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ASSOCIAÇÃO 
CULTURA DE SÃO PAULO, alegando em síntese: ser credora do requerido da quantia de R$21.401,27 
(Jul/2013), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente 
as mensalidades vencidas e não pagas. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a 
fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última 
hipótese, da nomeação de curador especial. Será o presente edital, afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1013757-50.2014.8.26.0100 (USUC 180). A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Virgínia Gaspar Rosa, 
Rosália Gaspar, Rosária Gaspar, João Manuel de Frias, Roseli Rosa Cardoso, Ayres Pereira Carollo, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Claudia de Bem Oliveira Capelatto, João Roberto Capelatto, 
Rosemary Aparecida de Bem Oliveira Gomes, Gilson dos Santos Gomes e Monise de Bem Oliveira, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Roberto Rossen, nº 151 - Jardim Sobradinho, 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 62,00 
m², 9alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital – SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE DANIEL BAUMAN, REQUERIDO POR RAFAELLA BAUMAN CHALOM E 
OUTRO - PROCESSO Nº1041123-59.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara 
Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/02/2019, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de DANIEL BAUMAN, CPF 121.313.188-04, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rafaella Bauman Chalom e Josef Bauman. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2019. 

13ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0095273-70.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIO VICENTE JORGE 
FANUCCHI (CPF. 295.002.668-06), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada 
por ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia foi determinada, nos termos do art. 
513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a 
quantia de R$ 10.810,89 (valor em 16/10/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda 
ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 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. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP), RODRIGO DE ANDRADE BERNARDINO (OAB 208159/SP) 

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 0022657-41.2011.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAFAEL FERREIRA DE LIMA, Brasileiro, Solteiro, RG 35186140, CPF 
347.153.658-20, Rua Nova Araca, 237, Vila Mirante, CEP 02957-080, São Paulo - SP , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de C. Módulo - Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Auxiliares de Administração Escolar, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação 
Monitória, também contra a Daniela Ferreira de Lima (já citada as fls. 68), objetivando o recebimento 
de R$ 9.384,06 (Out/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o correquerido em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de Revelia (art. 257, IV, do CPC) . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2018. 

25ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0069918-
92.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a 
ALEX CORDEIRO LYRA, CPF 226.872.308-98, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por VSTP EDUCAÇÃO LTDA. Encontrando-se o executado em 
lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$30.070,68 (valor em 
14/09/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertido, ainda, que nos termos do artigo 
525 CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
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 São Paulo, aos 14 de março de 2019 

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/06/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 27/06/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: Apartamento nº 241

DATA DOS LEILÕES  1º Leilão: dia 25/06/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 27/06/2019, às 10:10 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE
FELIPE BITTENCOURT DE OLIVEIRA, 

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

DOS VALORES 1º leilão: R$ 
822.434,02 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos) 2º leilão: R$ 
505.275,53 (quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

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

Edison Fernandes (*)

Publicação das 
demonstrações 
fi nanceiras em
versões completa
e resumida

Como comentado 

no texto anterior, 

a Lei n° 13.818, de 

2019, ao alterar as 

regras de publicação 

das demonstrações 

fi nanceiras das 

companhias, procurou 

atualizar a divulgação 

das informações 

econômico-fi nanceiras 

das empresas aos 

tempos de conteúdo 

digital.

Atualmente, por força 
do desenvolvimento 
tecnológico, as infor-

mações de diversas naturezas 
são procuradas na Internet e 
não mais em instrumentos 
físicos, como o papel. Assim é 
com matéria jornalística, com 
conteúdo de livros e, agora, 
também com a contabilidade 
das sociedades por ações.

De acordo com a mencio-
nada lei, uma versão com-
pleta das demonstrações 
fi nanceiras não precisa mais 
ser publica em papel, seja no 
Diário Ofi cial, da União ou do 
Estado da localização da sede 
da empresa seja em jornal 
de grande circulação. Essa 
versão completa deverá ser 
divulgada em site de jornal 
na Internet.

As demonstrações fi nancei-
ras completas já são divulga-
das nas páginas da Internet 
pertencentes à empresa 
emissora das informações 
econômico-financeiras, e, 
a partir de 1° de janeiro de 
2022, passarão a ser divul-
gadas também em site de 
jornal. Até lá, permanece a 
obrigatoriedade de publica-
ção da versão completa das 
demonstrações financeiras 
no Diário Ofi cial (União ou 
Estado) e em jornal de grande 
circulação, na sua forma física 
(papel). A partir dessa mesma 
data, a publicação em papel 
somente será obrigatória para 
uma versão resumida das 
demonstrações fi nanceiras e 
somente em jornais de grande 
circulação da localidade da 
sede da empresa. Não será 
mais necessária a publicação 
em Diário Ofi cial. (No caso 
das companhias fechadas, há 
dispensa de publicação para 

empresas com menos de 20 
acionistas e patrimônio líqui-
do inferior a R$ 10 milhões).

De um lado, essa medida 
reduz custos de conformida-
de e transparência para as 
empresas. Em contrapartida, 
como é natural se esperar, 
reduzirá a receita dos jornais 
de grande circulação locais 
e dos Diários Ofi ciais. São 
consequências inevitáveis do 
desenvolvimento tecnológico 
e da migração da forma física 
para a forma digital.

Essa mudança em nada 
prejudica a transparência e a 
prestação de contas por parte 
das companhias ao público 
interessado na sua situação 
econômico-financeira e no 
seu desempenho. O acesso 
às informações digitais está 
cada dia mais universalizado. 
Some-se a isso o fato de que, 
manter a publicação em jornal 
de grande circulação, ainda 
que por meio digital, preserva 
o grau de independência que 
deve existir na divulgação das 
informações das empresas. 
A manipulação e a alteração 
das informações prestadas 
não deverão ser facilitadas, 
como ocorre na divulgação 
das mesmas informações em 
site próprio da empresa. Dessa 
forma, garante-se a integrida-
de da informação.

Os interessados em con-
tratar com uma sociedade 
por ações, normalmente, 
têm conhecimento qualifi ca-
do e acesso fácil à Internet. 
Quando da avaliação sobre a 
elaboração e a assinatura de 
um determinado contrato, 
a empresa contratante não 
terá difi culdade em ter co-
nhecimento sobre a situação 
econômico-fi nanceira e sobre 
o desempenho da companhia, 
pois toda a informação estará 
disponível na Internet: no site 
da própria companhia e no site 
de jornal independente.

Acrescente-se que a desa-
marra do custo de publicação 
em papel permitirá que as 
companhias tenham liberdade 
de divulgar até mais detalhes 
das informações contábeis. 
Com isso, a divulgação no site 
de jornal aumentará a presta-
ção de contas das companhias.

(*) É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl   aw.com.br)

das 
ções 
em
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PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 30 de abril de 2019, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A “Companhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia,
CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de
ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert
Eppenstein de Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam
dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº
6.404/76. Ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro e
distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iii) fixar remuneração global
dos administradores para o exercício de 2019. DELIBERAÇÕES: após discutidas as matérias constantes na
ordem do dia, os acionistas à unanimidade: (i) Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos
administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, publicada no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo à página 193 no dia 27 de abril
de 2019 e no jornal Empresas & Negócios à página 7 no dia 26 de abril de 2019. (ii) Verificado o resultado
positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, os acionistas: a) aprovaram a destinação de R$
1.538.918,06 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e dezoito reais e seis centavos) para
constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, b) aprovam a destinação de R$
7.309.860,79 (sete milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) para
distribuição de dividendos à fundadora e subscritora Canopus Holding S.A. e c) aprovaram a retenção do lucro
remanescente, no valor de R$ 21.929.582,39 (vinte e um milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), em conta de reserva de lucros. (iii) Aprovaram, por unanimidade
e sem ressalvas, a fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício 2019 em até
R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Os acionistas resolveram, também por unanimidade,
considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da
Lei n° 6.404/1976. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os
acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente); Hubert Eppenstein de Carvalho
(Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores, Túlio Botelho
Mattos e Oswaldo Augusto Mendes Junior. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio.
Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de Carvalho - Secretário da Mesa -
Acionista: CANOPUS HOLDING S/A - Túlio Botelho Mattos - Oswaldo Augusto Mendes Junior -05/06/
2019 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Jucesp - Certifico o registro sob o nº: 299.104/19-9 -
Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.

Mas como se aquecer 
com ele e não fi car 
tão ligado que é im-

possível dormir? A Secretaria 
de Agricultura e Estado tem 
a solução: um grão arábica 
naturalmente descafeinado – 
que mantém as propriedades 
do quentinho cafezinho, mas 
não deixa ninguém com mais 
energia do que o necessário. 

A iniciativa está sendo 
desenvolvida no Instituto 
Agronômico (IAC) e o grande 
diferencial é que, ao con-
trário dos descafeinados já 
existentes, o da Secretaria 
já nasce sem cafeína. Um 
dos principais ganhos para a 
população  é que a novidade 
dispensa o processo químico 
de descafeinação, que envolve 
substâncias não tão seguras 
utilizadas como solventes. 

A pesquisa examinou indi-
vidualmente plantas oriundas 
da Etiópia que apresentavam 
baixo teor de cafeína. “Acre-
ditávamos que esta região 
por ser o centro de origem 
do café arábica e, portanto, 
o local de maior diversidade 
genética, possivelmente nos 
traria alguma planta com essa 
característica”, afi rma a pes-
quisadora da Secretaria Maria 

O café naturalmente descafeinado,  

também traz importantes ganhos para a saúde. 

O frio aumenta consumo de 
café. Mas, como se aquecer 

sem perder o sono?

EDITAL DE CITAÇÃO Proc.1021821-84.2016.8.26.0001  Prazo 20 dias A Dr.(a) Ana L Carolina Della
Latta Camargo Belmudes Juíza de Direito  da 7º Vara Cível do Foro Regional de Santana FAZ SABER a
THAIS CELIDONIO TINOCO CPF nº 279.150.028-64 e aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que IENSC - INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO, ajuizou
ação monitória em face, objetivando o recebimento de mensalidade escolar, no total R$ 4.104,05
(atualizado 22/07/2016). Estando o réu em local incerto e não sabido, fica citado para os termos da ação,
bem como para que, no prazo de 15 dias, a contar do decurso do prazo deste edital, ofereça embargos
monitórios ou pague a importância com honorários de 5%  do valor da causa e em caso de cumprimento
voluntário, haverá isenção das custas. Assim, para que produza seus efeitos de direito, é expedido o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 13/09/2018.   (13 e 14)

A chegada defi nitiva do tempo frio aumenta o consumo de bebidas quentes, principalmente o café

Bernadete Silvarolla. 
Além de manter as caracte-

rísticas sensoriais agradáveis, 
a indústria que utiliza o café 
exclusivamente para a pro-
dução da bebida, terá redu-
ções no custo dessa extração 
química. “Esperamos que 
num futuro próximo as po-
pulações nacional e mundial 

sejam brindadas com um café 
naturalmente descafeinado e 
com uma pitada do tempero 
etíope”, completa o pesquisa-
dor Júlio César Mistro. 

A redução será também na 
quantidade de substâncias 
químicas utilizadas para des-
cafeinar o grão como benzeno 
(possível agente canceríge-

no), cloreto de metileno, 
acetato de etila e dióxido de 
carbono. “Esses solventes 
deixam resíduos no café que 
podem ser prejudiciais à 
saúde, apesar de não ter um 
estudo muito volumoso sobre 
isso”, alerta Sizele Rodrigues, 
nutricionista da Secretaria. 

O café naturalmente des-
cafeinado, continua a nutri-
cionista, também traz impor-
tantes ganhos para a saúde. 
“Quando consumida em quan-
tidades moderadas, a cafeína 
não acarreta nenhum mal à 
saúde. Porém em pessoas com 
uma certa intolerância, o seu 
consumo pode trazer efeitos 
colaterais, como dores de ca-
beça, aumento da ansiedade 
e insônia, taquicardia, pro-
blemas estomacais e refl uxo 
gastroesofágico”. 

De acordo com Sizele, a 
recomendação de consumo 
diário da cafeína é de 400mg, 
o que corresponde a três 
xícaras de café. Se houver 
necessidade de um consumo 
maior, pode-se complementar 
com xícaras de café descafei-
nado, que pode ser consumido 
em maior quantidade: de três 
a cinco xícaras diárias (AC/
Secretaria de Agricultura SP).

In
te

rn
et

/R
ep

ro
du

çã
o

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais

Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Em Reais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018

Demonstração do Resultado do Exercício - Em Reais

LJA Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 24.940.808/0001-17

Demonstrações Contábeis Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Ativo                2018                2017
Circulante  402.497,37 14.475,84
Disponibilidades 15.135,17 14.475,84
Clientes 120.000,00 -
Outros Créditos 267.362,20 -
Ativo Não Circulante 15.000.000,00 15.000.000,00
Realizável a Longo Prazo 
Imobilizado 1.004.039,00 1.004.039,00
Máquina e Equipamentos e Ferramentas 1.004.039,00 1.004.039,00
Intangível 13.995.961,00 13.995.961,00
Acervo técnico 13.995.961,00 13.995.961,00
Total do Ativo 15.402.497,37 15.014.475,84

Passivo                2018                2017
Circulante 191.640,26 6.000,00
Fornecedores 169.552,98 6.000,00
Obrigações Tibutárias 17.179 -
Outras Obrigações 4.907,96 -
Passivo Não Circulante 
Exigível a Longo Prazo   
Patrimônio Líquido 15.210.857,11 15.008.475,84
Capital social integralizado 15.000.000,00 15.000.000,00
Créditos para Futuro Aumento de Capital 232.833,56 20.000,00
Prejuízos Acumulados -21.976,45 -11.524,16
Total do Passivo 15.402.497,37 15.014.475,84

  Créditos  
  para Prejuizos
 Capital Aumento  Acumu- 
             Social  de Capital         lados                Total
Saldos 31/12/2016 15.000.000,00  20.000,00 -7.730,93  15.012.269,07
Integralização capital   
Crédito para Aumento de Capital   
Resultado do exercício  - - -3.793,23 -3.793,23
Saldos 31/12/2017  15.000.000,00  20.000,00 -11.524,16  15.008.475,84
Saldos 31/12/2017  15.000.000,00  20.000,00 -11.524,16  15.008.475,84
Integralização capital   
Crédito para Aumento de Capital - 212.833,56 - 212.833,56
Resultado do exercício  - -  -10.452,29 -10.452,29
Saldos 31/12/2018  15.000.000,00  232.833,56  -21.976,45  15.210.857,11

é de R$ 15.000.000,00, dividido em 15.000.000 de ações ordinárias, to-
talmente integralizado. 6) Comentários Sobre Outros Demonstrativos: 
Demonstração do Fluxo de Caixa - A Demonstração do Fluxo de Caixa 
foi elaborada em conformidade com Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade CFC, e o método adotado pela sociedade foi o Indireto. 7) 
Eventos Subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de 
fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício 
que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira 
da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

Salvador-BA, 12 de junho de 2019. 

 André Luiz Seixas Oliveira - Diretor CPF: 313.038.205-44
Julio Cesar Simões Dos Santos - Contador CRC/BA 023657/O-5 

Fluxos de caixa proveniente das operações: 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do Exercício -10.452,29 -3.793,23
Ajustes de Exercícios Anteriores  
Depreciação  
Resultado ajustado -10.452,29 -3.793,23
Aumento (redução) de ativos e passivos:  
. Variação em Tributos a Recuperar -9.322,40 -
. Variação em Adiantamentos -258.039,80 -
. Variação em Contas a Receber -120.000,00 -
. Variação em Obrigações Tributarias 17.179,32 -
. Variação em Fornecedores 163.552,98 -
. Variação em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias  
. Variação em Outras Obrigações 4.907,96 -
Caixa Líquido proveniente das 
atividades operacionais -212.174,23 -3.793,23
Fluxos de caixa utilizados nas atividades de investimentos 

1) Contexto Operacional: A LJA Engenharia S.A., fundada em 06 de ju-
nho de 2016, é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo 
seu Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
O Objeto social da companhia execução de serviços de engenharia civil, 
bem como de itens congêneres a atividade da construção civil, nas regiões 
norte, nordeste e sudeste do Brasil e no exterior. 2) Apresentação das De-
monstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas 
em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, reso-
luções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas emana-
das da legislação societária brasileira. 3) Principais Práticas Contábeis: 
3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, 
acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos finan-
ceiros, observando o regime de competência; 3.2) Imobilizado: Os bens 

do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por 
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. 3.3) Ajuste de 
avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patri-
monial. 3.4) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro Real e 
contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 3.5) Recei-
tas e Despesas (Apuração do Resultado): Em conformidade com o regi-
me de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apura-
ção do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, 
de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.  
4) Responsabilidades e Contingências: Não há passivo contingente re-
gistrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empre-
sa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam 
contingências de quaisquer naturezas. 5) Capital Social: O capital social 

Aquisição de Ativo não Circulante  
. Imobilizado / Investimentos  
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de financiamento 
. Crédito para futuro aumento de capital 212.833,56 -
. Integralizacao de capital  
. Recebimento de Financiamentos  
. Recebimento de Emprestimos de mútuo a empresas ligadas 
. Pagamento de Emprestimos de mútuo a empresas ligadas  
Caixa Líquido proveniente
das atividades de financiamento 212.833,56 -
(Redução) Aumento líquido de 
caixa e equivalentes de caixa 659,33 -3.793,23
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do período 14.475,84 18.269,07
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 15.135,17 14.475,84
 659,33 -3.793,23

Receita Bruta                2018                2017
Receita com Obras 368.597,16 0,00
Deduções da Receita 
Impostos e Contribuição sobre Receita Bruta -12.802,76 0,00
Receita Operacional Líquida 355.794,40 0,00
Custos: Custos de Obras -353.111,23 0,00
Lucro Operacional Bruto 2.683,17 0,00
Despesas Operacionais -13.135,46 -3.793,23
Gerais e administrativas -10.495,31 -3.444,58
Despesas Tributarias -602,30 -348,65
Resultado Financeiro -2.037,85 -
Resultado Operacional Antes do IR / CSL -10.452,29 -3.793,23
Resultado Líquido do Exercício -10.452,29 -3.793,23
Resultado por ação de capital (0,00070) (0,00025)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Página 6 São Paulo, quinta-feira, 13 de junho de 2019

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCELO LIMA DO VALE, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Olho D'Água das Cunhãs, MA, data-nascimento: 11/10/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Ferreira do Vale e de Maria 
Ivonete dos Santos Lima. A pretendente: RAINA SIMONE DIAS CARDOSO, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonil Cardoso 
e de Edna Pessoa Dias.

O pretendente: RONICLEI MOTA ANDRADE, profi ssão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 21/06/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo Gonçalves de Andrade e de 
Irenice Carlos Mota Andrade. A pretendente: VIVIANE BARBOSA DA SILVA, profi ssão: 
confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 22/10/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente da Silva e de 
Irani Barbosa da Silva.

O pretendente: LUCIO MOTA ANDRADE, profi ssão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 27/06/1985, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo Gonçalves de Andrade e de Irenice Carlos 
Mota Andrade. A pretendente: JENIFFER FERREIRA DA SILVA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Carlos Ferreira da Silva e de 
Simone da Silva.

O pretendente: PEDRO MORILA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, naturali-
dade: Marialva, PR, data-nascimento: 30/05/1957, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Morila e de Conceição Machado Morila. A pretendente: 
SELMA ALVES MOTA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Tauá, CE, 
data-nascimento: 06/06/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Alves Neto e de Maria Gonçalves de Andrade.

O pretendente: RICARDO TAVARES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Niterói, RJ, data-nascimento: 12/10/1963, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Tavares da Silva e de Iraci da Silva. A pretendente: 
IRANEIDE BARBOSA DE CARVALHO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Romão, MG, data-nascimento: 03/07/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa do Rosário e de Iracema Pereira de Carvalho.

O pretendente: RAIMUNDO MARIANO RIBEIRO FILHO, profi ssão: gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 04/03/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Mariano Ribeiro e de Maria Joana 
Ribeiro. A pretendente: MARIA DALVA DOS SANTOS, profi ssão: técnica de hotelaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 15/01/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pereira dos Santos e 
de Arnelina Maria de Jesus.

O pretendente: SURANI FRANCISCO DO NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Abreu e Lima, PE, data-nascimento: 03/05/1962, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Francisca do Nascimento. A 
pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pedra do Anta, MG, data-nascimento: 25/05/1967, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Onofre Martins da Silva e de Leonora Florentina dos Reis.

O pretendente: DENISMARQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gedeval Araújo Gonçalves e de Cicera 
Maria de Oliveira. A pretendente: NAIARA DE FATIMA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 22/07/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Jose dos Santos e de Maria 
de Fatima Pereira Gonzaga dos Santos.

O pretendente: LUCAS CLEMENTE DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar José de Souza e de Maria Eunice Clemente. 
A pretendente: GEOVANNA DA SILVA CRUZ, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Paula Silva da Cruz.

O pretendente: EVERTON SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Almenara, MG, data-nascimento: 26/10/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Oliveira e de Maria das 
Graças Soares de Oliveira. A pretendente: JESSICA KAROLINE MARTINS DA SILVA, 
profi ssão: telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luis da 
Silva e de Sonia Regina Martins.

O pretendente: FERNANDO MARANGONI, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 27/06/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristovam Marangoni e de Jandira 
Marangoni. A pretendente: FABIANA ZERIANO BARBOSA, profi ssão: técnica em 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa 
e de Izaira Zeriano Barbosa.

O pretendente: RAFAEL SOUZA DA SILVA, profi ssão: técnico em saúde bucal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Bezerra da Silva e de Marga-
rete Souza Santos. A pretendente: KÉTELLYN SUDARIO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero Ferreira da Silva e de 
Maria Sudario dos Santos.

O pretendente: BRUNO MANOEL DE SOUZA AUGUSTO, profi ssão: mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ervália, MG, data-nascimento: 15/08/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvino Augusto e de Helena Batista de 
Souza Augusto. A pretendente: MARIA VALDIZIA CARDOSO FEBRONIO, profi ssão: 
encarregada, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nas-
cimento: 29/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias 
de Lima Febronio e de Sebastiana Maria Cardoso.

O pretendente: JAIRO RAMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1960, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos de Oliveira e de Adalgisa 
Ramos de Oliveira. A pretendente: CÁSSIA APARECIDA RODRIGUES TRINDADE, 
profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
08/05/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor José 
Trindade Filho e de Antonia Rodrigues Trindade.

O pretendente: APARECIDO DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Amparo do São Francisco, SE, data-nascimento: 03/02/1973, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Moura do Nascimento 
e de Maria da Paixão Dantas. A pretendente: EDINÉIA ANTONIA DA SILVA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 10/07/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido da Silva e 
de Olinda Aparecida da Silva.

O pretendente: GABRIEL MARQUES ASSUNÇÃO, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene Assunção. A pretendente: THAINA 
RODRIGUES SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fernando Rodrigues da Silva e de Vanessa Silva.

O pretendente: JOEL OSCAR FERREIRA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Ferreira e de Olinda Moura de Souza. 
A pretendente: STEPHANI SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Samir Vaz de Oliveira e de Andrea Almeida Santos.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: analista de suporte, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto da Silva e de Valdelice 
de Souza Pereira. A pretendente: FERNANDA PAULA MARCONDES CARROS DE 
CASTRO, profi ssão: analista de suporte, estado civil: divorciada, naturalidade: Taubaté, 
SP, data-nascimento: 10/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Donizete de Castro e de Nadia Marcondes Carros de Castro.

O pretendente: LUCIELTON DA SILVA COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Filadélfi a, BA, data-nascimento: 27/01/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pinto Costa e de Divaldina da Silva 
Costa. A pretendente: VALDELICE DE JESUS SANTOS, profi ssão: camareira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 13/07/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Rodrigues dos Santos e de 
Lourdes de Jesus Oliveira.

O pretendente: WAGNER TEIXEIRA CORREIA, profi ssão: técnico gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo Siqueira Correia e de Lucy de Fatima 
Teixeira Correia. A pretendente: JÉSSICA SOARES DE MAGALHÃES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 02/05/1994, 
residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha de Islande Alves de Magalhães 
e de Luciana Soares de Magalhães.

O pretendente: AUTOBELE NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: montador de 
drywall, estado civil: solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 23/09/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaac Nascimento dos Santos 
e de Damiana Maria de Jesus Santos. A pretendente: VANESSA VIEIRA DE AQUINO, 
profi ssão: assistente de departamento pes, estado civil: divorciada, naturalidade: Paulis-
tana, PI, data-nascimento: 05/08/1982, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Cipriano de Aquino Vieira e de Neide Vieira de Aquino.

O pretendente: BRUNO ALEX DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Juvencio da Silva e de Maria Jose da Silva. A 
pretendente: REBECA PAIXÃO BORGES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Sumé, PB, data-nascimento: 07/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jeová Paixão de Lima e de Diana Xavier Borges.

O pretendente: BRUNO RUFINO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moisés Rufi no da Silva e de Rosa Maria Rufi no da Silva. A 
pretendente: ALINE LOPES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Floriano de Oliveira e de Eunice Lopes da Costa.

O pretendente: RENATO APARECIDO SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Alves da Silva e de Ana de 
Jesus dos Santos Silva. A pretendente: BEATRIZ APARECIDA LOPES, profi ssão: bal-
conista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Souza Lopes e de 
Nilse Aparecida Pires.

O pretendente: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erminio de Oliveira e de Ivone Ponce de Oliveira. A 
pretendente: ELIANE CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 26/05/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Cordeiro da Silva e de Julia da Silva Cordeiro.

O pretendente: WILLIAN FIGUEIREDO RODRIGUES, profi ssão: analista de credito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josinaldo Elias Rodrigues e de Madalena 
da Costa Figueiredo. A pretendente: FERNANDA MARIA DA SILVA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sonia Maria da Silva Teixeira.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Beneditinos, PI, data-nascimento: 11/10/1978, residente e domiciliado em 
Mirandópolis, SP, fi lho de Clemente Rodrigues da Silva e de Francisca Vieira da Silva. 
A pretendente: FABIANA RODRIGUES DE MORAES, profi ssão: empresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Gonçalo, RJ, data-nascimento: 25/09/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Azeredo de Moraes e de Maria 
José Rodrigues de Moraes.

O pretendente: VINÍCIUS QUEIROS TEIXEIRA, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lenieviçon Teixeira e de Vanda Lucia Queiros 
Teixeira. A pretendente: LILIANE BEZERRA ARAUJO, profi ssão: repositora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 25/04/1996, residente e domicilia-
da em Jaguaribe, CE, fi lha de Luciano Rodrigues Bezerra e de Luciene Araujo Bezerra.

O pretendente: ANDERSON FURQUIM DE SOUZA, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1980, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Pedro Furquim de Souza e de Jacy Pereira de 
Souza. A pretendente: LILIANE GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: técnica de enfer-
magem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Arnaldo da Silva e de 
Terezinha Gonçalves da Silva.

O pretendente: RAFAEL SILVA ALENCAR, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Barbalha, CE, data-nascimento: 02/10/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Gomes Alencar e de Maria José da Silva Alencar. 
A pretendente: VITÓRIA IRIS LIMA DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira do Nascimento e de 
Cicera Maria Lima do Nascimento.

O pretendente: ELTON DE FREITAS JORGE, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alberto Jorge e de Maria Alzerina de Freitas Jorge. A 
pretendente: JOYCE ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laerte Antonio de Oliveira e de Beatriz Alves de Oliveira.

O pretendente: MARTINIANO DOS SANTOS MOURA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 07/07/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Domingos de Moura e de Maria Alexandre dos 
Santos Moura. A pretendente: MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 05/02/1982, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Bento Filho e de Maria do Socorro dos Santos.

O pretendente: AUDERLANIO NUNES GOMES, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Milhã, CE, data-nascimento: 19/04/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gomes Filho e de Antônia Maria Nunes 
Gomes. A pretendente: MARIA ERBENIA PINHEIRO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Deputado Irapuan Pinheiro, CE, data-nascimento: 06/12/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gerino Pinheiro e de 
Maria Augusta da Silva.

O pretendente: JONNATHAN ROBERTO DE ASSIS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Assis e de Silvanira Roberto Santos 
de Assis. A pretendente: FERNANDA DA SILVA SANTOS, profi ssão: assistente fi scal, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/05/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Inacio dos Santos e de Sandra 
Aparecida da Silva.

O pretendente: ALEX DA SILVA RODRIGUES, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley da Silva Rodrigues e de Nair Maria da Silva 
Rodrigues. A pretendente: MAYLA BEATRIZ FURTADO DE PAULA OLIVEIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Braga 
de Oliveira e de Valquiria Furtado de Paula.

O pretendente: RICARDO APARECIDO BRAGA, profi ssão: coordenador de escritório 
de s, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Aparecido Braga 
e de Maria Eulina Braga. A pretendente: CRISTIANE FELIX CORDEIRO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Clodomir Cordeiro e 
de Alice Felix dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON DE OLIVEIRA LOPES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo da Silva Lopes e de Andreia Margarida 
de Oliveira. A pretendente: GICÉLIA APARECIDA DA COSTA FAUSTINO, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/05/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Faustino 
e de Bernadete da Costa Faustino.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Silvano Santos da Silva e de Veralucia dos Santos. A pretendente: 
ELIZABETE ALVES BISPO VERA, profi ssão: assistente de faturamento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 03/01/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo de Sousa Vera e de Maria Inez Alves Bispo.

O pretendente: SERGIO RODRIGUES FILHO, profi ssão: instalador de acessorios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Rodrigues e de Ana Alzira Rodrigues. 
A pretendente: AMANDA APARECIDA FELICIANO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
03/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Medeiros 
do Nascimento e de Rosana Aparecida Martins Feliciano do Nascimento.

O pretendente: ANTONIO GONÇALVES NÉTO, profi ssão: canteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Candeias, MG, data-nascimento: 26/03/1972, residente e domiciliado em Can-
deias, MG, fi lho de Pedro Gonçalves Santana e de Iraci Flausina Santana. A pretendente: 
MARIA LUCIA CAVALCANTE, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Iporã, PR, data-nascimento: 18/01/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Neco Cavalcante e de Dorvalina Maria Cavalcante.

O pretendente: RONALDO LUIS DOS SANTOS, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 29/02/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Benedito dos Santos e de Vilma Mendonça 
dos Santos. A pretendente: VALÉRIA EMANUELA E SILVA, profi ssão: encarregada 
de administração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denivaldo João 
da Silva e de Alaide Rodrigues de Macêdo e Silva.

O pretendente: ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Maria Francisca da Silva. A pretendente: VANIA 
VANESSA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Agnelo José dos Santos e de Maria Dionizia dos Santos.

O pretendente: JOSÉ JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO, profi ssão: lavador de veiculos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Limoeiro de Anadia, AL, data-nascimento: 09/05/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira de Araújo e 
de Geilza Ferreira dos Santos Araújo. A pretendente: THUANE CAROLINE SANTANA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia Aureliano 
Santana.

O pretendente: AUGUSTO FRANKLIN MIRANDA ALMEIDA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 21/05/1975, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Silva Almeida e de Margarida 
Miranda Almeida. A pretendente: JOCICARLA RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 05/05/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Nunes de Souza e 
de Crispiniana Ribeiro de Souza.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DE JESUS SIMÃO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Agostinho Simão e de Sueli Aparecida de 
Jesus Silva. A pretendente: LUCILEIDE MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionisio Jose da Silva e de Auzeni Xavier Batista.

O pretendente: JACKSON BENEDITO DA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: estoquista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Benedito dos Santos e de Maria 
Auxiliadora da Silva dos Santos. A pretendente: GLEICE KELLY DE PAULA SACRAMEN-
TO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alessandro José 
do Sacramento e de Rosimeire de Paula.

O pretendente: MARCONI FERREIRA RAMOS, profi ssão: auxiliar de departamento pesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Teófi lo Otoni, MG, data-nascimento: 17/01/1974, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ramos e de Elcí Ferreira 
Ramos. A pretendente: IRIS MARTA MORAES GAGERE, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1966, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Benedito Natal Gagere e de Erotildes Moraes Gagere.

O pretendente: WESLEY MARTINS RIBEIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Americana, SP, data-nascimento: 08/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdi de Sousa Ribeiro e de Eliene de Jesus Martins. A 
pretendente: MILENA SOUSA FERNANDES, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leomar Barbosa Fernandes e de Mirian Alves de Sousa.

O pretendente: JAILSON SILVA DE AMORIM, profi ssão: auxiliar de rampa, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Gongogi, BA, data-nascimento: 29/09/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Chagas de Amorim e de Marinalva Silva. A 
pretendente: LUCIENE DO NASCIMENTO MOREIRA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Araguaína, TO, data-nascimento: 19/12/1979, residente 
e domiciliada em Araguaína, TO, fi lha de Rosa do Nascimento Moreira.

O pretendente: IAGO SOUSA LEAL, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Izaque Leal e de Soraia 
dos Santos Sousa. A pretendente: JÉSICA OLIVEIRA TEIXEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 08/12/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Tadeu Alves Teixeira 
e de Maria Zilma de Oliveira.

O pretendente: LUAN HENRIQUE ARRUDA DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim José da Silva e de Maria Aparecida Arruda. 
A pretendente: ELIENNAY LOPES MOISES, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Moises e de Neulma Lopes de Lima.

O pretendente: RAIMUNDO XAVIER DE AGUIAR, profi ssão: operador de balancinho, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Cianôrte, PR, data-nascimento: 22/11/1959, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Xavier de Aguiar e de Raimunda 
Martins de Aguiar. A pretendente: MARILENE MARIA MOURA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1971, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Moura e de Terezinha Maria Moura.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Bispo da Silva e de Josefa Maria de Jesus 
Silva. A pretendente: ADRIANA OPATA SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santana e de Ivani Opata.

O pretendente: JORGE HENRIQUE GOMES ARAKI, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jorge Kioshi Araki e de Maria do Socorro Gomes 
Araki. A pretendente: PÂMELA YAEKO SOGABE TEIXEIRA, profi ssão: assistente de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Alge-
rique Teixeira e de Emilia Sogabe Teixeira.

O pretendente: AFONSO CRISPIM DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Materlândia, MG, data-nascimento: 17/11/1953, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sadi Crispim da Silva e de Terezinha Tomé 
Barbosa. A pretendente: CÉLIA MARIA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: viúva, naturalidade: Terra Rica, PR, data-nascimento: 18/08/1959, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Azevedo e de Gessi Cozendei Azevedo.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA COSTA, profi ssão: técnico em informatica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barra do Corda, MA, data-nascimento: 18/05/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elzemir de Oliveira Costa e de Luzineide 
Oliveira Costa. A pretendente: RAÍZA CARLA SIQUEIRA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Goiânia, GO, data-nascimento: 09/02/1992, residente e 
domiciliada em Barra do Corda, MA, fi lha de Adélio José da Silva e de Adlene Batista Siqueira.

O pretendente: YAGO MOREIRA LIMA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Gecini Moreira de Lima. A pretendente: GLEICE 
APARECIDA SOUZA SILVA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Mendes da Silva e de Maria do Socorro Souza Silva.

O pretendente: RONALDO PEREIRA ALMEIDA, profi ssão: almoxarife, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genival Almeida e de Marlene Pereira Almeida. A pretendente: 
GRAZIELA FRANCISCA BRABO BARBA, profi ssão: analista de marketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vargem Grande do Sul, SP, data-nascimento: 17/01/1989, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Benedito Brabo Barba e de Natalina da Cruz Barba.

O pretendente: DANIEL VIEIRA DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 01/12/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jonas da Silva e de Lindalva Vieira da Silva. A 
pretendente: GRACIELE DA SILVA E SOUZA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jackson Luiz de Sá e Souza e de Maria das Graças da Silva.

O pretendente: CLAUDENOR FRANÇA CAVALCANTI, profi ssão: montador de cal-
çados, estado civil: solteiro, naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 21/12/1945, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no Cavalcanti 
e de Feliciana de Jesus Cavalcanti. A pretendente: FLORINEIDE ALVES ROCHA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Poço das Trincheiras, AL, 
data-nascimento: 12/12/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Vieira Rocha e de Rosalva Alves Rocha.

O pretendente: HÉLIO CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 07/01/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelino Carvalho Santos e de Altamira Alves 
dos Santos. A pretendente: SANDRA JESUS DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ourolândia, BA, data-nascimento: 13/03/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvenal Rodrigues de Sousa e de Luiza de Jesus.

O pretendente: THIAGO JARDIM SANTOS, profi ssão: técnico em química, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Ferreira dos Santos e de Maria Rodrigues Jardim 
Santos. A pretendente: LUANA BARRANCO, profi ssão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Barranco e de Rosilene Ramos dos Santos.

O pretendente: ROSSEAN FERREIRA SAMINÊZ, profi ssão: operador de empilhadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Benedito do Rio Preto, MA, data-nascimento: 14/02/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zelina Ferreira Saminêz. A 
pretendente: VANUZA DE SOUSA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Lago de Pedra, MA, data-nascimento: 20/11/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Coelho da Silva e de Antonia de Sousa Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tavares, PB, data-nascimento: 05/06/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Barbosa da Silva e de Francisca Rosa de Melo. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DIONÍSIO DE OLIVEIRA, profi ssão: agricultora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Princesa Isabel, PB, data-nascimento: 13/05/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcí Dionísio de Oliveira e 
de Maria de Lourdes de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON MARQUES PRAXEDES, profi ssão: auxiliar de manutenção 
de ar c, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Espedito Praxedes Filho e 
de Marli Marques Praxedes. A pretendente: EVEMILDA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: 
assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-
nascimento: 10/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José William Alves da Silva e de Ademilda Oliveira da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Ribeiro dos Santos e de 
Juraci da Silva Melo dos Santos. A pretendente: LIDIA DA COSTA PEREIRA SILVA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/08/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Erisvaldo Bispo da Silva e 
de Marcia da Costa Pereira Silva.

O pretendente: DENIS ANDERSON DE OLIVEIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1979, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Vicente de Oliveira e de Adaíza de Campos Oliveira. A 
pretendente: SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/10/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião de Almeida Sobrinho e de Maura Isabel de Oliveira.

O pretendente: DONIZETI APARECIDO DE ASSIS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1973, residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Aparecido José de Assis e de Olga Galvão de Assis. A pretendente: 
IVONE GONÇALVES PEREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Presidente Dutra, MA, data-nascimento: 02/09/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Raimundo Pereira e de Isabel Gonçalves Dias Pereira.

O pretendente: LEANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Viane de Oliveira e de Joanila Maria Figuei-
redo. A pretendente: EDINÁ SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 08/01/1984, residente e domiciliada em 
Tremedal, BA, fi lha de Henrique José de Oliveira e de Laurita Silva de Oliveira.

O pretendente: GUSTAVO MORAES CAVALCANTI DA SILVA, profi ssão: operador de 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Cavalcanti da Silva 
e de Rasangela Moraes Bezerra de Araujo Silva. A pretendente: CAMILA AUGUSTO 
DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/08/1997, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Carlos Edurado 
Augusto da Silva e de Elisabete Aparecida Santos Silva.

O pretendente: ALBERTO DIOGENES PEREIRA, profi ssão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Pereira Ferreira. A pretendente: SAMIRA 
COIMBRA ANTONIO, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 23/08/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Moacir Antonio e de Ilza Coimbra Antonio.

O pretendente: WESLEY ADRIANO DE LIMA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido de Lima e de Maria Felipe de 
Lima. A pretendente: TAINÁ CARNEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinaldo Carneiro de Oliveira e de Cleonice 
Moreira da Silva de Oliveira.

O pretendente: PLÍNIO SALES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de engenharia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gonçalves da Silva e de Maria Edvalda Sales. A 
pretendente: ANA PATRÍCIA ARAUJO DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/05/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tarcisio Inacio da Silva e de Terezinha Correia de Araujo Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO FONTOURA CRUZ JÚNIOR, profi ssão: analista 
de marketing senior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio 
Fontoura Cruz e de Rosemeire Ernani da Silva. A pretendente: ALINNE REZENDE RUSSI, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Roberto 
Russi e de Ester da Silva Rezende Russi.

O pretendente: ALDERIFRAN BARROS FERREIRA, profi ssão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 21/11/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldemir Gomes Ferreira e de Francisca da Silva 
Barros Ferreira. A pretendente: ANA LÚCIA GONÇALVES DE SOUSA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Brejo Paraibano, MA, data-nascimento: 02/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gonçalves de Sousa 
e de Maria das Dores da Conceição.

O pretendente: DOUGLAS ALMEIDA DE FARIAS, profi ssão: securitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Gomes de Farias e de Aurenivia Almeida 
Barreto de Farias. A pretendente: HELOISA CRISTINA MORAES FERNANDES, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Vicente 
Gonçalves Fernandes e de Sueli da Silva Moraes Fernandes.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 13 de Junho de 2019. 
Dia de São Gerardo de Claraval, Santa Aquilina, Santo Antônio de Pádua 

(de Lisboa), e Dia do Anjo Jezalel, cuja virtude é a aceitação. Santo Antônio, 

conhecido pela tradição católica como santo casamenteiro e como 

auxiliador na procura de objetos perdidos. Dia das Coisas Perdidas 

e Dia do Turista. 
Hoje aniversaria o ator Antônio Pitanga que faz 80 anos, o ator Richard 

Thomas que nasceu em 1951, o comediante Tim Allen que completa 66  anos e 
a atriz Isadora Ribeiro que nasceu em 1965.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Gêmeos costuma ter uma mente lógica e con-

creta. Têm grande facilidade em sintetizar os fatos e entender rapidamente o 
conjunto dos acontecimentos. Normalmente iniciam na juventude as leituras 
que nutrem a paixão pela aventura que pode incluir uma viagem real a terras 
distantes. Têm tendência ao aprendizado, a compreensão do próximo e a fi de-
lidade conjugal. É normalmente fi el na amizade e relações amorosas e aceita 
a vida como ela se apresenta. No lado negativo tende a se perder em sonhos 
sobre lugares remotos e aventuras.

Magia dos sonhos
CAMA – De casal é sinal de felicidade do cônjuge. Estar 

deitado com pessoa do sexo oposto, sorte no jogo durante três 
dias. Estar deitado, doenças. Ver outra pessoa deitada, união 
ou casamento próximo. Números de sorte:  08, 10, 20, 33 e 54.

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

Esta quinta é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua ingressa desde a 01h04 desta manhã em Escorpião e deixa o astral 

mais intenso. Muita profundidade e contato com emoções mais densas. A Lua faz um aspecto negativo com Urano que nos 

leva a quebrar padrões e inovar. Podem ocorrer mudanças de planos e instabilidade que tendem a gerar insegurança. Sol e 

Júpiter estão num aspecto que irá favorecer um clima de otimismo e confi ança que predispõe às aventuras. Quanto a dinheiro 

é melhor estar atento com os gastos, pois pode haver despesas inesperadas.
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A Lua está em Escorpião dando 
brilho e facilidade para se sobressair 
nas situações rotineiras. Sair do 
ambiente em que vive e entender o 
próximo o torna melhor, uma pessoa 
mais sensível e que sabe partilhar 
com seu próximo. Um dia em que 
terá mais força e motivação. 67/867 
– Amarelo.

A Lua ingressa desde a 01h04 desta 
manhã em Escorpião e deixa o astral 
mais intenso. Muita profundidade e 
contato com emoções mais densas. 
Faça viagens e passeios de última 
hora que serão felizes. Nas suas 
atividades dentro da rotina é preciso 
saber partilhar tarefas. 27/327 – Azul.

O bom aspecto entre o Sol e Júpiter 
irá favorecer um clima de otimismo 
e confi ança para se aventurar. Busca 
daquilo que é confi ável e tradicional 
com muita vitalidade e otimismo. 
Evite desistir de um projeto, pois 
agora pode acertar se persistir mais. 
56/756 – Branco.

Com o Sol em aspecto com Júpiter 
o otimismo pode ser demasiado fu-
gindo da realidade da vida como ela 
se deixando arrastar pelas ilusões. 
Evite fugir dos seus problemas, 
encaro-os de frente, pois a solução 
chegará após o aniversário. Busca 
daquilo que é confi ável e tradicional. 
45/445 – Verde.

Vai começar a fase mais delicada 
do ano, até que o Sol esteja em seu 
signo deve ser levado com harmonia 
e equilíbrio. Mantenha a rotina de 
manhã e a tarde planeje tudo o que 
irá fazer em breve.  Resolva aquilo 
que esteja pendente nesta quinta. 
16/716 – Amarelo.

Aproveite para sair da rotina e viver 
sua vida intensamente conhecendo 
pessoas, fazendo amigos. A Lua em 
Escorpião dá muita disposição e 
chance de se sobressair nas situa-
ções rotineiras. O dia não é bom para 
tratar de assunto de dinheiro, adie 
se possível. 84/584 – Verde. 

A Lua faz um aspecto negativo com 
Urano que nos leva a quebrar padrões 
e inovar. Podem ocorrer mudanças 
de planos e instabilidade que tendem 
a gerar insegurança. Assim, procure 
harmonizar a vida sentimental e afe-
tiva para encontrar o entendimento 
junto de quem ama. 25/425 – Cinza.

Sol e Júpiter estão num aspecto 
que irá favorecer um clima de oti-
mismo e confi ança que predispõe 
às aventuras. Terá realizações de 
maior signifi cado em seu trabalho, 
mas não queira fazer tudo sozinho. 
O período é de volta às raízes, apego 
à família e à tradição. 76/576 – Azul.

Com o Sol indo para a casa sete no 
dia 22 pode pensar em realizar so-
ciedades e parcerias que já estejam 
sendo planejadas. Estes serão dias 
de busca pela segurança emocional 
e de respostas intensas a infl uência 
do meio. Evite prometer mais do 
que possa cumprir. 56/756 – Branco.

A Lua ingressa desde a 01h04 desta 
manhã em Escorpião e deixa o astral 
mais intenso. Muita profundidade e 
contato com emoções mais densas. 
 Precisa tomar algumas decisões da 
forma mais prática possível abrindo 
mão de algo para poder ganhar o que 
deseja. 23/423 – Azul.

Lua em Escorpião pode levar a 
gastos exagerados e perigo de pre-
juízos fi nanceiros. Evite que suas 
ambições acabem criando ilusões 
que o levarão a sofrer depois. Veja 
a vida de forma positiva, mas sem 
exageros, mantendo certa rotina nas 
ações para que não venha a sofrer 
perdas. 85/385 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para ganhar dinheiro

Esta simpatia para ganhar dinheiro deve ser feita durante 
três dias seguidos para que se comecem a ver resultados.

Acenda 3 velas brancas num pratinho de vidro, com um 
fundinho de água com açúcar e ofereça cada uma delas aos 
anjos Gabriel, Miguel e Rafael. Faça todos os seus pedidos e 
coloque o prato com as velas num local que seja mais alto que 
você mesmo. No fi nal dos 3 dias, deverá colocar, à frente de 
sua casa, uma faixa dizendo: Obrigada aos 3 anjos protetores 
pela graça conseguida. Depois, jogue tudo no lixo e use o prato 
depois de lavado

O Sol e Júpiter num bom aspecto dá 
otimismo exagerado em assuntos 
materiais. Quanto a dinheiro é me-
lhor estar atento com os gastos, pois 
pode haver despesas inesperadas. 
Por isso, não se iluda, nem tudo 
que parece ser é bom de verdade, 
as aparências enganam. 76/576 – 
Cores claras.

São Paulo, quinta-feira, 13 de junho de 2019 Página 7 

CONSCIÊNCIA CÓSMICA. Kate Spreckley

A humanidade, como um todo, se perdeu na criação de um am-
biente econômico aparentemente seguro que substituiu o ambiente 
espiritual que experienciamos há milhares de anos. As questões 
de por que estamos aqui e qual é o nosso propósito divino foram 
deixadas de lado e reprimidas para permitir o estabelecimento de 
um estilo de sobrevivência mais “confortável”. Usamos a motivação 
para esse estilo confortável de sobrevivência como uma razão para 
viver, para nos sentirmos completos, esquecendo gradualmente o 
nosso propósito original e individual de ser.Como resultado, uma 
mudança profunda está ocorrendo para mudar como a humanidade 
continua a existir neste planeta. A mudança não pode ser evitada e 
a transformação de todos os aspectos da vida humana ocorrerá. À 
medida que você passa por muitas mudanças vibracionais e trans-
formações resultantes, você se moverá além do padrão mantido 
na consciência coletiva e na vasta extensão de sua consciência 
cósmica.Muito amor.

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

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br 
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QUINTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2019

TRABALHAR NOS FERIADOS
Empresa pode trabalhar nos feriados municipais e estaduais, sem 
pagamento de hora extra, apenas acordar o descanso em outro dia, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM FÉRIAS VENCIDAS APOSENTOU-SE POR 
INVALIDEZ, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que tendo em vista a suspensão contratual, a concessão 
dessas férias somente ocorrerá quando do retorno apto do empregado 
para as atividades ou quando da rescisão contratual.

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
Empresa que não possui funcionário pode contratar estagiários de nível 
superior ou nível médio profissional, sendo a supervisão do estágio 
ser efetuada por um dos sócios? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DE FUNCIONÁRIA PARA ESTAGIÁRIA
Empresa pode atender solicitação de funcionária para ser transferida 
para a vaga de estagiária, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM ALTERAÇÃO DA IN RFB Nº1884, DE 17/04/2019, QUE DISPÕE 
SOBRE A DCTFWEB PARA O GRUPO 2, FOI ALTERADA A ENTREGA?

Esclarecemos que as alterações trazidas pela IN RFB nº1.884/19 já estão 
valendo. Desta forma, entende-se que se o faturamento da empresa 
no ano de 2017 foi até R$4.800.000,00, para fins de DCTFWeb está 
empresa passa a ser 3º grupo e tem a obrigação da entrega a partir 
do fato gerador outubro de 2019.

AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO
Durante o aviso por pedido de demissão, o funcionário obteve novo 
emprego, deixando de cumprir os dias restantes do aviso, a empresa 
pode descontar os dias não trabalhados? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A data está sendo cele-
brada com diversas 
exposições. Em uma 

delas, O Google, em parceria 
com a Fundação Anne Frank, 
lançou ontem (12) uma mostra 
online que possibilita o públi-
co ver bem de perto a casa 
onde a adolescente viveu, em 
Amsterdã, na Holanda. Com 
a tecnologia Street View, é 
possível ver todos os cômodos 
da residência, até o quarto que 
a jovem dividia com a irmã, 
Margot. A exposição também 
mostra fotos, vídeos e docu-
mentos sobre Frank.

Já o jornal alemão “Bild”, 
publicou ontem (12) uma 
entrevista com Jacqueline van 
Maarsen, a melhor amiga de 
Frank em Amsterdã. Atual-
mente com 90 anos de idade, 
Maarsen destacou a “alegria” 
da jovem e disse não ter sido 
fácil ser amiga de Frank. “Não 
foi fácil ser sua amiga. Anne 
era a mais extrovertida de 
nós, eu a mais silenciosa. Ela 
explodia de alegria pela vida”, 
contou Maarsen, que conheceu 
a autora do “Diário de Anne 

Jovem judia é conhecida por ter escrito 

o “Diário de Anne Frank”. 

Anne Frank ganha homenagens 
no dia que completaria 90 anos
Há exatamente 90 anos, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, nascia Anne Frank, a adolescente de 
origem judaica morta na Segunda Guerra Mundial, que fi cou popularmente conhecida por ter escrito um 
dos documentos mais importantes da perseguição dos nazistas aos judeus, o “Diário de Anne Frank”

A
N

SA

Frank” em uma escola judaica 
em 1941.

Maarsen também lembrou 
que as meninas brincavam com 
o jogo de tabuleiro Monopoly 
e “Anne queria que eu [Maar-
sen] não jogasse com ninguém 
além dela”. “Ela sabia que os 
alemães não a queriam como 

judia e uma vez me disse: ‘Eu 
pessoalmente perguntarei à 
rainha se ela pode me tornar 
holandesa’”, revelou a amiga de 
Frank. Já sobre o famoso diário 
da amiga, Maarsen afi rmou que 
“ela estava apenas escrevendo 
sua própria história, a história 
de uma jovem”. No entanto, 

“sabemos que foi a história do 
mundo que ela documentou”.

A adolescente judia morreu 
no campo de concentração de 
Bergen-Belsen, em fevereiro 
de 1945, aos 15 anos de idade. 
A última anotação de Frank 
em seu diário foi no dia 1º de 
agosto de 1944, três dias antes 
dos nazistas descobrirem seu 
esconderijo e prenderem a 
família da jovem. Maarsen, por 
sua vez, sobreviveu à guerra 
por ter um pai judeu e uma 
mãe católica.

Já no Brasil, a data foi re-
lembrada com um evento no 
Memorial da Imigração Judaica 
e do Holocausto, em São Pau-
lo. A holandesa Nanette Blitz 
Konig, que foi colega de classe 
de Frank em Amsterdã, foi 
homenageada. Segundo ela, a 
jovem “era muito inteligente e 
gostava de escrever”. Na Itália, 
o dia foi celebrado em Veneza 
com uma leitura pública de 
algumas páginas do famoso 
diário de Frank, que já vendeu 
milhões de exemplares desde 
1947, ano que foi lançado 
(ANSA).

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: desenvolvedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valci Batista dos Santos e de 
Lucilene Ferreira da Silva. A pretendente: SILVANA BRANDÃO GRENHANIN, 
profi ssão: designer de interiores, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Waldomiro Grenhanin e de Orlete Brandão Grenhanin.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA, profissão: zelador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 15/02/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Gomes da Silva e 
de Marta Alves Ferreira da Silva. A pretendente: PAMELA DA SILVA, profissão: 
gerente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vilma 
Maria da Silva.

O pretendente: ADEMILSON JOSÉ DE FIGUEIREDO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aroeiras, PB, data-nascimento: 29/01/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim de Figueiredo e de Maria de Lourdes Soares. 
A pretendente: SOLANGE DE MATOS CARDOSO, profi ssão: desempregada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Granja, CE, data-nascimento: 18/09/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Xavier Cardoso e de Noemy Julia Matos.

O pretendente: EDISON APARECIDO CAMPOS DE MORAES, profi ssão: analista de 
sistema, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1952, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Liduvino Campos de Moraes e de Nair 
Mazolini de Moraes. A pretendente: NANCI MENDES DA SILVA ANESI, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ismael Mendes da Silva e de Amerina Silva Santos.

O pretendente: ÍTALO HENRIQUE DE REZENDE, profi ssão: cirurgião dentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aparecido de Rezende e de Eliana de Carvalho Rezende. A 
pretendente: JULIANA CESAR DE OLIVEIRA, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Cesar de Oliveira Filho e de Anesia Monteiro Cesar de Oliveira.
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Especial

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

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Paixão do brasileiro pelo futebol começou há
100 anos, no terceiro Campeonato Sul-Americano
Está começando a Copa América 2019, a quinta realizada em gramados brasileiros cuja história 
começa a partir do 3° Campeonato Sul-Americano de Futebol promovido no Rio de Janeiro entre os 
dias 11 e 29 de maio de 1919, portanto, há 100 anos

do Nunes*

A seleção brasileira sagrou-se campeã daquele torneio após 
sete partidas disputadas contra Argentina, Chile e Uruguai, 
sendo que após um empate diante dos uruguaios por 2x2 

foi necessário fazer um segundo jogo para defi nir o título. 

Esta segunda partida foi disputada palmo a palmo e para defi ni-
-la foram necessárias duas prorrogações de 30 minutos até se 
chegasse ao vencedor. Os jogadores, extenuados pelo desgaste 
físico e emocional, se arrastavam em campo até que aos 3 minutos 
do primeiro tempo da segunda prorrogação, Neco invade a defesa 
adversária pelo lado direito perseguido por Foglino. Já quase na 
linha de fundo cruza para Heitor, que chuta para o gol. O goleiro 
uruguaio Saporiti defende parcialmente, a bola cai nos pés de 
Friedenreich, que fuzila a meia altura mandando a gorducha para 
o fundo das redes. Placar fi nal 1 x 0. Brasil Campeão! 

Arthur Friedenreich, fi lho de uma lavadeira negra e de um 
imigrante alemão sai de campo consagrado e se torna o primeiro 
grande ídolo do futebol brasileiro. Nas ruas, o povo comemora, 
cena até então inédita no País. Defi nitivamente o futebol surgido 
como esporte de elite se torna um assunto popular. A repercussão 
dessa conquista revela um outro nome: Alfredo da Rocha Vianna 
Filho, o Pixinguinha, na época com 22 anos, compositor de Um 
a Zero, choro em parceria com o fl autista Benedito Lacerda, su-
cesso que somente décadas depois ganharia uma letra composta 
por Nelson Ângelo e que faria sucesso na voz de Chico Buarque 
de Hollanda. 

“Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 
onze de cá, onze de lá e o bate-bola do meu coração. É a bola, 
é a bola, é a bola, É a bola e o gol! Numa jogada emocionante o 
nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou...

Antes, o País ainda não havia promovido um torneio futebolístico 
de tamanha envergadura tendo sido o estádio das Laranjeiras, no 
Rio, construído especialmente para abrigar o evento onde sete 
empolgantes partidas aconteceram. Um fi lme da época mostra 
pessoas alvoroçadas descendo de um bonde a procura de ingressos 
que se esgotaram bem antes da data marcada para o início do 
segundo jogo contra o Uruguai, no dia 29 de maio, quinta-feira. 
Uma hipótese bem provável é que se deu ali o início do câmbio 
negro nos ingressos de futebol porque jornais noticiaram que 
muitos torcedores se dispuseram a pagar altas quantias para 
assistir o match.

A expectativa alcançou outras cidades. Em São Paulo, por 
exemplo, torcedores passaram a se aglomerar em frente às se-
des dos jornais O Estado de S. Paulo e Correio Paulistano que 
funcionavam uma defronte à outra, no Largo do Rosário, atual 
Praça Antônio Prado. Como ainda não havia emissoras de Rádio, 
plantonistas por telefone transmitiam mensagens às redações 
sobre o desenrolar da partida, sendo essas informações afi xadas 

em cartazes na calçada tendo o placar e pequenos textos sobre 
algumas jogadas. 

Exemplo: "16h15: Neco avança, enquanto Heitor apanha a 
bola e escapa, fazendo um belíssimo passe a Friedenreich, que 
shoota, marcando o primeiro gol para o quadro nacional; 17h15: 
Terminou o sensacional jogo: brasileiros 1 goal x 0 uruguaios".

Ao todo foram sete jogos com os seguintes resultados: 

11/05/1919 - Brasil 6 x 0 Chile

13/05/1919 - Uruguai 3 x 2 Argentina

17/05/1919 - Uruguai 2 x 0 Chile

18/05/1919 - Brasil 3 x 1 Argentina

22/05/1919 - Argentina 4 x 1 Chile

26/05/1919 - Brasil 2 x 2 Uruguai

29/05/1919 - Brasil 1 x 0 Uruguai

O Brasil foi 
campeão em todas 
as vezes em que 
sediou o sul-
americano
. 1922 - O Brasil pediu para 

promover o sul-americano 
de 1922 em comemoração 
ao centenário de sua inde-
pendência. O torneio foi 
disputado no estádio das 
Laranjeiras e contou com 
a participação do Paraguai, 
Uruguai, Argentina e Chile. 
Ao fi nal, houve um empate 
triplo entre brasileiros, 
paraguaios e uruguaios. A 
seleção do Uruguai protes-

#tenhacicatrizes
 Pérsio Alberto Mandel (*)

Você é inovador?

Há mais de duas décadas tenho trilhado o 
caminho da experimentação pela inovação 

estratégica, com o propósito de ajudar empresas, 
organizações e pessoas a ser mais inovadoras 
de forma sustentável.

Neste período, já experimentei inovações tec-
nológicas e mais recentemente inovações sociais 
e sustentáveis. Em todas, tenho realizado uma 
pesquisa com os diversos públicos envolvidos. 
No centro desta pesquisa, pergunto se as pessoas 
se consideram inovadoras. A resposta frequente 
é “Não me considero inovador”. 

E você, caro leitor, considera-se inovador?
Ao indagar os motivos pela negação, as res-

postas fi cam centralizadas no binômio inovação 
é muito difícil para mim e só pessoas ligadas as 
artes é que inovam.

Por que será que as pessoas não conseguem 
enxergar e desenvolver seu pleno potencial 
inovador?

Para auxiliar nossa refl exão, lembro do fi lme 
Indiana Jones e a Última Cruzada (1989). Em 
uma cena, Indiana Jones (Harrison Ford) e Dr. 
Jones (Sean Connery), seu pai, seguem por uma 
estrada, chegam à uma encruzilhada e precisam 
decidir qual caminho seguir.

Todos nós já tivemos que decidir, em nossas 
vidas pessoais e/ou profi ssionais, qual caminho 
seguir entre o caminho do conhecido, da rotina, 
do padrão, ou seja, o Caminho da Zona de Con-
forto, e o outro caminho, do diferente, do novo, 
o Caminho da Inovação. Vários fatores tornam 
difícil esta decisão. O mundo da inovação é um 
mundo ainda não explorado. Para isto, precisa-
mos de novas competências, às quais não nos foi 
dado a condição de desenvolver, a começar pela 
escola, local em que fomos “condicionados” a 
pensar de forma padronizada, sem desenvolver 
a curiosidade e a criatividade, competências 
imprescindíveis para a inovação.

Curiosidade é uma potente fonte de energia 
renovável para a Criatividade. 

Para Albert Einstein, a curiosidade era mais 
importante que o conhecimento.

O que precisamos fazer é canalizar esta 
energia para estimular o espírito criativo 
que está adormecido entre nós e começar 
a quebrar bloqueios mentais que vamos in-
corporando durante nossa jornada na vida. 
Sugiro a leitura do livro “ Um “TOC” na Cuca” 
de Roger Von Oech, onde o autor explicita 
os dez bloqueios que desenvolvemos e que 
nos cerceiam a curiosidade e a liberdade de 
criar e inovar.

Segundo o autor, “quando novas informa-
ções se tornam acessíveis e as circunstâncias 
mudam, já não é possível resolver problemas 
com as soluções de ontem. As pessoas estão 
descobrindo que o que funcionava há dois 
anos não vai funcionar na próxima semana”. 
Até um pequeno dicionário de obsolescências 
está circulando nas redes sociais.

Não existem formas de impedir o avanço da 
tecnologia e a descoberta de novas soluções. O 
que podemos fazer é nos preparar e antecipar 
as mudanças, antes que nossos concorrentes 
o façam.

Para mim, inovação é ver o extraordinário 
enquanto os outros estão vendo o ordinário 
nas soluções que agregam valor à sociedade, 
em busca de um mundo melhor.

Caro leitor, se você já experimentou o caminho 
da inovação e conseguiu grandes resultados, 
é porque tem potencial inovador. Se você não 
experimentou e quer incorporar estas compe-
tências, sugiro que comece, tente e arrisque, 
pois quem começa a inovar não para mais.

Finalizo compartilhando que a refl exão não é 
se você é inovador, mas o quanto você é inovador. 
Cultive a curiosidade e ousadia de inovar e os 
resultados certamente aparecerão.

Seja o inovador que você sonha!

Conte comigo!

Sucesso!!!

(*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração de 

Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria Empresarial 
LTDA. com foco em Inovação Estratégica. Coautor do 
livro “Organizações Inovadoras do Setor Financeiro”. 
Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. Professor 
convidado no Curso Gestão da Inovação na UFABC.

  tou contra a arbitragem e se retirou da competição. Por isso, 
Brasil e Paraguai fi zeram a fi nal. A Seleção Brasileira venceu 
por 3 x 0 e fi cou com a Taça.

. 1949 - O Campeonato Sul-Americano de seleções voltou ao 
Brasil no ano anterior à Copa do Mundo de 1950 e serviu 
como preparativo. O Maracanã ainda não estava pronto e 
as sedes foram: General Severiano e São Januário, no Rio; 
Pacaembu, em São Paulo; Vila Belmiro, em Santos; e Inde-
pendência, em Belo Horizonte. Como o torneio era em pontos 
corridos, Brasil e Paraguai terminaram empatados e fi zeram 
um jogo desempate, em São Januário, com vitória brasileira 
por goleada 7x0.

 
. 1989 - Pela primeira vez, o Brasil promoveu a Copa América 

já com este novo nome, visto que o torneio permaneceu até 
1967 com a sua denominação original. Os jogos acontece-
ram no Maracanã, Serra Dourada, em Goiânia, Fonte Nova, 
em Salvador e Arruda, no Recife. As 10 seleções fi liadas 
à Conmebol jogaram e foram divididas em dois grupos de 
cinco. Os dois primeiros avançaram para o quadrangular 
fi nal. A seleção brasileira fi cou em segundo lugar no Gru-
po A, atrás do Paraguai, mas à frente de Colômbia, Peru 
e Venezuela. Na fase fi nal, a seleção brasileira cresceu 
vencendo três jogos: 2x0 na Argentina, 3x0 no Paraguai 
e 1x0 no Uruguai. Com isso, fi cou mais uma vez com o 
título de campeã.

. 2019 - Esta é a 46ª edição do torneio. O Brasil deveria 
sediar a Copa América de 2015, mas devido à organização 
de outros eventos esportivos no País, como a Copa das 
Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 2014, além 
dos Jogos Olímpicos de 2016, a edição foi trocada com 
o Chile, que sediou o evento em 2015. No ano seguinte 
a Copa América comemorativa ao centenário do evento 
aconteceu nos Estados Unidos com o título fi cando para 
os chilenos. A Copa América de 2019, que começa nesta 
sexta-feira (14), está sendo um dos dois grandes eventos 
de futebol internacional no Brasil este ano. O outro será 
a Copa do Mundo Sub-17, a ser disputada em outubro.

O público lotou as dependências do estádio das Laranjeiras, no Rio, construído especialmente
para abrigar o evento.
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