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“O amor é como 
uma corruíra no 
jardim - de repente 
ela canta e muda 
toda a paisagem”.
Dalton Trevisan (1925)
Escritor brasileiro
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A indústria brasileira 
de máquinas e equi-
pamentos cresceu 

15,1% em maio em relação 
ao ano anterior e 4,7% na 
comparação com abril, to-
talizando R$ 7,2 bilhões de 
receita líquida total. O dado 
foi divulgado ontem (25) 
pela Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). 
O crescimento em maio foi 
influenciado principalmen-
te pelo mercado domésti-
co, que cresceu 12%. No 
acumulado entre janeiro e 
maio, o setor cresceu 7,5%. 

“É um crescimento ro-

Setor de máquinas e 
equipamentos cresceu
15,1% em maio, diz Abimaq

busto, mas estamos olhando 
para maio do ano passado, 
quando teve a greve dos cami-
nhoneiros. Estamos também 
trabalhando com uma base 
muito ruim. Para se ter ideia, 
de 2012 para 2015 o mercado 
caiu 50%. Estamos falando 
de 7,5% sobre 50% menos”, 
falou o presidente da entida-
de, João Carlos Marchesan. O 
balanço comercial do setor 
teve um saldo negativo de 
US$ 812,3 milhões em maio, 
o que representou recuo 
de 38% em comparação ao 
mesmo mês do ano passado. 

Mas as exportações cres-
ceram, atingindo US$ 740,92 

mi lhões,  incremento de 
43,2% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, embora 
tenha ocorrido uma queda 
de 6,1% em relação a abril. 
As importações também 
cresceram em maio, 26,8% 
em relação a abril e 40,5% 
em relação a maio do ano 
passado. Mas o setor tem 
dúvidas de que esta melhora 
será mantida ao longo dos 
próximos meses.

O setor está otimista com 
a aprovação da reforma da 
previdência este ano. “Se for 
em torno de R$ 1 trilhão, isso 
já está de bom tamanho”, dis-
se o presidente da entidade, 

O crescimento em maio foi infl uenciado principalmente pelo mercado doméstico,

que cresceu 12%.

que também citou a reforma 
tributária como essencial. 
“É preciso que haja investi-
mentos do próprio governo e 

também que se trabalhe em 
uma agenda no dia seguinte. 
Aprovada as reformas, elas 
farão efeito a longo prazo 

e nós precisamos fazer a 
economia crescer já ”, dis-
se o presidente da Abimaq 
(ABr).

O ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
disse ontem (25), em audi-
ência pública na Comissão de 
Infraestrutura do Senado, que 
as negociações com os cami-
nheiros estão melhores do que 
o esperado. “Nós vamos con-
seguir construir um consenso. 
Isso vai ser fundamental para 
restabelecer a paz no trans-
porte rodoviário de cargas”. O 
governo está discutindo com 
a categoria estratégias de estí-
mulo ao cooperativismo, além 
de uma nova tabela que seja 
aceita tanto pelos embarcado-
res como pelos caminhoneiros.

“Iniciamos um processo 
importante de desburocra-
tização que foi o documento 

Casos de dengue
O estado de São Paulo registrou de 

janeiro a 17 de junho 267.602 casos 
de dengue e 157 mortes. Segundo 
dados do Centro de Vigilância Epi-
demiológica, dez cidades concentram 
47% das vítimas da doença e somam 
126.364 casos. São elas: São José do 
Rio Preto (25.107); Bauru (24.515); 
Campinas (22.355); Araraquara 
(12.863); São Paulo (12.144); Ribei-
rão Preto (7.263); Birigui (6.836); 
São Joaquim da Barra (5.410); Bar-
retos (5.059) e Guarulhos (4.812).

Os fãs de Michael Jackson 
realizaram ontem (25) uma 
série de homenagens ao rei do 
pop por ocasião dos 10 anos 
de sua morte. Considerado um 
dos maiores artistas de todos os 
tempos, o cantor faleceu no dia 
25 de junho de 2009, em Los 
Angeles, em decorrência de 
uma parada cardíaca. Ontem, 
milhares de apaixonados por 
Jackson recordaram o aniver-
sário de morte com publicações 
nas redes sociais. 

Centenas de pessoas tam-
bém aproveitaram a estrela 
do cantor na Calçada da 
Fama de Hollywood para re-
alizar um “MJ Innocent Love 
Rally” (reunião de amor MJ 
inocente, em tradução livre). 
Além disso, flores foram 

depositadas no Mausoléu do 
cemitério Forest Lawn onde 
está o túmulo de Jackson. 
Outros eventos realizados in-
cluíram um “baile de zumbis” 
em Venice Beach. 

Ícone da música pop, estima-
-se que Jackson tenha vendido 
150 milhões de discos ao longo 
de sua carreira, que teve início 
aos 11 anos de idade, no gru-
po Jackson Five. Entre seus 
principais hits estão “Beat It” 
e “Thriller”. Nos anos 1990, 
algumas excentricidades do 
seu comportamento, como a 
mudança da cor da pele e o 
afi namento do nariz, desperta-
ram a atenção da imprensa lhe 
garantindo uma repercussão 
mundial. Ele afi rmava que so-
fria de vitiligo (ANSA).

Rei do Pop faleceu em 25 de junho de 2009 após parada cardíaca.

ANSA

Germano Lüders/Exame

Ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio de Freitas.
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Em maio as vendas do Te-
souro Direto atingiram R$ 5,86 
bilhões, informou ontem (25) a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), vinculada ao Ministério 
da Economia. Trata-se de um 
desempenho recorde na série 
histórica. Apesar do aumento 
das compras de títulos, o mês 
de maio também registrou um 
alto volume resgate (saques), 
totalizando pouco mais de
R$ 10 bilhões, sendo R$ 1,95 
bilhão relativos a recompras e 
R$ 8,10 bilhões a vencimentos. 
Com isso, houve resgate líquido 
de R$ 4,2 bilhões.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar a aplicação e permitir 

No mês passado, 186.553 novos participantes

se cadastraram no Tesouro Direto.

O presidente Jair Bolsonaro 
decidiu revogar ontem (25) 
o decreto editado em maio 
para regulamentar regras de 
aquisição, cadastro, registro, 
posse, porte e comercialização 
de munições e armas de fogo no 
país. Uma edição extra do Diá-
rio Ofi cial da União, publicada 
ontem, trouxe a revogação da 
medida, que havia sido editada 
no dia 7 de maio e retifi cada no 
dia 21 do mesmo mês. 

No último dia 18, o plenário do 
Senado aprovou a revogação do 
decreto presidencial. Por 47 vo-
tos a 28, os senadores aprovaram 
um projeto do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e de 
outros senadores, que susta os 
efeitos da fl exibilização do porte 
e da posse de armas. A maioria 
dos senadores argumentou que a 
alteração das regras para o aces-

O governo publicou em edição extra do Diário Ofi cial três novos 

decretos que tratam do assunto.
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Jair Bolsonaro revoga decreto de 
armas e publica novas regras

para esta quarta-feira (26). 
Pela manhã, o porta-voz do 
Palácio do Planalto, Otávio 
Rêgo Barros, havia dito que o 
governo não revogaria o decre-
to e que aguardaria o desfecho 
da tramitação da medida no 
Congresso Nacional antes de 
adotar alternativas.  

Além de revogar o decreto, 
o governo publicou na mesma 
edição extra do Diário Ofi cial 
três novos decretos que tra-
tam do assunto. Também foi 
enviado um projeto do governo 
que modifi ca o Estatuto do 
Desarmamento. Os ministros 
Onyx Lorenzoni (Casa Civil) 
e Jorge Oliveira (Secretaria 
Geral) foram pessoalmente ao 
Congresso Nacional entregar 
o novo projeto e anunciar a 
revogação do decreto e edição 
de novas regras (ABr). 

so a armas por meio de decreto 
era inconstitucional e deveria ser 
feita por projeto de lei.

O decreto ainda seria exa-
minado pelo plenário da Câ-

mara dos Deputados e pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que analisaria even-
tuais inconstitucionalidades 
na norma em sessão prevista 

As autoridades italianas 
tentam encontrar o paradeiro 
do mafi oso Rocco Morabito, 
da ‘Ndrangheta, organização 
criminosa da região da Calábria. 
Ele conseguiu escapar de uma 
prisão em Montevidéu, e a polí-
cia não descarta a possibilidade 
do mafi oso ter buscado escon-
derijo no Brasil. Isso porque 
Morabito, quando foi detido, 
em 2017, após passar mais de 
20 anos como foragido, portava 
documentos brasileiros falsos. 

De acordo com a emissora 
VTV Noticias, o serviço secre-
to do Uruguai tinha alertado 
as autoridades sobre o risco 
de fuga do mafi oso, mas a 
informação não foi levada em 
consideração pelo Ministério 
do Interior do país. A emissora 
exibiu um documento de 6 de 
junho de 2018 que fazia uma 
previsão de fuga exatamente 
como ocorreu. O serviço se-
creto disse no documento que 
Morabito poderia sair pelo sex-
to andar da prisão, passando 
por um túnel dentro do teto de 
um supermercado e chegando 
a um apartamento ao lado do 
centro penitenciário. 

De fato, a fuga foi confi rmada 
pelas autoridades do Uruguai 
com a mesma dinâmica: com 
outros três detentos, Morabito 

Rocco Morabito conseguiu 

escapar de uma prisão no 

Uruguai.
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Itália investiga se 
mafi oso da ‘Ndrangheta 

fugiu para Brasil

fugiu por meio de uma passa-
gem no teto e pulou para um 
prédio residencial adjacente ao 
presídio. No edifício, o grupo 
entrou em um apartamento por 
uma janela, assaltou a proprie-
tária, uma senhora de 80 anos 
identifi cada como Élida Ituarte, 
e escapou. O mafi oso, de 53 
anos de idade, é conhecido 
mundialmente como “o rei da 
cocaína” e já esteve na lista dos 
criminosos mais procurados 
da Itália. Preso no Uruguai, 
ele aguardava um processo de 
extradição (ANSA).

Fãs recordaram os
10 anos da morte
de Michael Jackson

Vendas do Tesouro 
Direto atingiram

R$ 5,8 bilhões em maio

que pessoas físicas pudessem 
adquirir títulos públicos direta-
mente do Tesouro, via internet, 
sem intermediação de agentes 
fi nanceiros. O aplicador só tem 
de pagar uma taxa à corretora 
responsável pela custódia dos 
títulos.

No mês passado, 186.553 
novos participantes se cadas-
traram no Tesouro Direto. O 
número total de investidores 
cadastrados ao fi m do mês 
atingiu 4.193.385, um aumento 
de 89,8% nos últimos 12 meses. 
O número de investidores ati-
vos chegou a 1.035.092, uma 
variação de 69,9% nos últimos 
12 meses. No mês, o acréscimo 
foi de 28.545 novos investidores 
ativos, informou a STN.

Em relação à composição do 
estoque por prazo, o governo 
informa que 1,1% dos títulos 
vencem em até 1 ano. A maior 
parte, 36,4%, é composta por 
títulos com vencimento entre 
1 e 5 anos. Os títulos com pra-
zo entre 5 e 10 anos, por sua 
vez, correspondem a 42,1% e 
aqueles com vencimento acima 
de 10 anos representam 20,4% 
do total (ABr).

Negociação com 
caminhoneiros ‘está 

melhor que o esperado’
Transporte Eletrônico que 
está congregando de 15 a 20 
documentos em um único. A 
gente faz aquisição de dados de 
transporte [origem e destino], 
dados fi scais com o veículo em 
movimento, sem necessidade 
de parada no posto fi scal. Com 
o veículo em andamento a gente 
faz o agendamento no porto”, 
disse o ministro.

O ministro elogiou o empe-
nho de senadores e deputados 
em pautas que considera muito 
importantes como na aprova-
ção da MP 863, que abriu capital 
das empresas aéreas. Como 
refl exo, lembrou a entrada no 
mercado brasileiro da Air Eu-
ropa e adiantou que o governo 
está em conversas com outras 
três companhias que, segun-
do ele, operam no Chile e na 
Argentina e têm interesse em 
atuar no mercado brasileiro.

Dentre as propostas que o 
Ministério tem interesse de ver 
aprovadas no Congresso, ele 
destacou o projeto do marco 
regulatório do transporte fer-
roviário. Além de permitir a ex-
ploração privada de ferrovias, 
a proposta também cria um 
órgão de autorregulamentação 
para aspectos operacionais. 
“É um projeto que está no 
foco da nossa estratégia para 
ferrovias”, disse (ABr).
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OPINIÃO
As difi culdades do Brasil

Parece que o Brasil está 

correndo o sério risco 

de ser jogado no grupo 

de países com atraso 

geral, sem rumo, sem 

autonomia 

Poucas pessoas estão 
percebendo e se esfor-
çando para evitar a con-

sumação do declínio. Desde a 
trágica gestão de Fernando 
Collor tem faltado patriotis-
mo e seriedade, mas neste 
momento é preciso entender 
o que se passa nos bastidores 
internacionais. Precisamos de 
união em defesa do país. O que 
acontecia até 2014 no Brasil? 
O governo mirava a reeleição, 
injetava dinheiro que não tinha 
e segurava o dólar com swap 
cambial. 

Tudo rodava no “toma lá dá 
cá” entre os poderes. As im-
portações iam bem enquanto 
a produção permanecia estag-
nada. Apesar do artifi cialismo, 
circulava mais dinheiro. Após 
a reeleição, com a dívida lá 
em cima, a fonte secou. A 
guerra comercial aumenta 
a turbulência na economia. 
O que fazer para produzir e 
empregar mais?

Onde estavam os congres-
sistas no governo de Dilma 
Rousseff, do PT? No período 
entre 2012 e 2017 a dívida 
incorporou juros em mais de 
dois trilhões de reais, questão 
de suma gravidade, mas pouco 
se falou. Assim a dívida gorda 
travou tudo e se tornou tão 
avassaladora que agora os 
governantes se acham diante 
de grandes obstáculos para 
destravar o país para produzir, 
gerar empregos, melhorar a 
renda, fortalecer o Brasil. Os 
principais problemas do atra-
so: má conduta nas fi nanças 
públicas, câmbio valorizado, 
exportação de empregos, 
juros elevados e despreparo 
educacional.

A economia deveria andar 
independente do governo. O 
livre mercado é que teria de 
planejar e produzir, visando 
atender as necessidades da 
população. No capitalismo de 
Estado, o governo exerce forte 
infl uência no planejamento da 
produção. A economia global 
adentra no túnel escuro para o 
qual foi direcionada. A máqui-
na chinesa de produzir conta 
com a estratégia de Estado, não 
de uma só multinacional, e pro-
duz quantidade, qualidade e 
preço. Competir torna-se uma 
tarefa muito difícil no grande 
tabuleiro da globalização. 

A guerra comercial deste 
século é diferente da fria que 
tinha o confronto ideológico 
pelo poder mundial como pano 
de fundo. Na atual guerra mor-
na pelo poder, estão envolvidos 
fortes interesses econômicos 
que vão interferindo em todas 
as atividades e nas relações 

que envolvem poder e dinhei-
ro. E tudo vai sendo afetado 
pelas disputas e retaliações. 
A humanidade adentra num 
período de gravidade maior 
do que as anteriores.

Essa situação já vinha de 
longe, mas não se dava muita 
atenção; de repente se percebe 
que o endividamento mundial 
cresceu muito. A questão da 
dívida deveria ser solucio-
nada de modo a possibilitar 
desenvolvimento econômico 
mais equitativo em oposição 
à crescente precarização geral 
resultante do encolhimento da 
renda. A moeda forte se tornou 
o objetivo de todos. Países que 
não conseguiam manter o equi-
líbrio, caso dos emergentes, 
tinham de captar em moedas 
estrangeiras, interferindo na 
política cambial. 

As recorrentes desvalori-
zações cambiais provocavam 
crises e recessões. Japão e 
Coreia do Sul tiveram a visão 
de que deveriam produzir e 
exportar como meio de captar 
a moeda forte. A China, ob-
servando tudo, elaborou seu 
planejamento extraordinário e 
acumulou fabulosa reserva em 
dólares, mas a consequência 
foi a desindustrialização em 
muitos países, Brasil inclusive, 
e desemprego. A pergunta é: 
como consertar esse desequi-
líbrio?

Nas últimas décadas, vimos 
no palco da vida um falso 
jogo de cenas, enquanto nos 
bastidores os personagens 
urdiam planos de partilha do 
butim. Com a expansão dos 
abusos como coisa normal, 
rompeu-se a cortina, pondo a 
descoberto as mazelas trama-
das às escondidas, expondo-as 
para lavagem geral. No mundo 
ocorre a luta entre os que 
querem se esconder no abrigo 
das cortinas e os que desejam 
abri-las ainda mais. 

A tendência é que caiam 
todas as cortinas encobridoras 
da verdade, mas o que se verá 
não será bonito, agravado por 
lutas para manter uma situa-
ção que não se sustenta mais. 
Os homens se digladiam para 
encobrir a verdade e se manter 
no poder. Durante décadas, o 
Brasil tem caminhado passiva-
mente como massa sem futuro, 
rumo ao abismo. 

Bastou a tomada de cons-
ciência de que o país é mais 
do que foi legado, de que os 
brasileiros são mais do que pão 
e circo e começou a gritaria 
contra aqueles que lançam a 
Luz da Verdade para enxergar 
o caminho seguro da retidão.

(*) - Realiza palestras sobre temas 
ligados à qualidade de vida. É autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens;  A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca 

da verdade e da felicidade; e O 
segredo de Darwin - Uma aventura 

em busca da origem da vida.  E-mail: 
(bicdutra@library.com.br); Twitter: @
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News@TI
Aplicativo de gestão otimiza processos de 
facilities das administradoras de condomínios

@ Fundado em Curitiba, o Produttivo desenvolveu uma solu-
ção capaz de transformar a gestão de serviços em campo, 

tornando-os mais ágeis, padronizados, efi cientes e confi áveis. 
Victor Serta, CEO da startup, conta que administradoras podem 
se benefi ciar do que a empresa oferece. “É essencial que as 
empresas deste segmento consigam entregar valor ao cliente e 
mostrar seu diferencial competitivo. A tecnologia do Produttivo 
as ajuda a superarem seus desafi os e a garantir serviços ágeis, 
efi cientes e de qualidade, de forma forma viável e lucrativa para 
a operação”, comenta. Uma solução como a do Produttivo pode 
ser aplicada para diminuir o potencial dos principais problemas 
enfrentados pelas administradoras, como por exemplo, falta de 
informações e comprovação do trabalho, desde orçamento acor-
dado, até execução fi nal; pouco ou nenhum acompanhamento 
das atividades; difi culdade para gerenciar várias operações em 
diferentes prédios e torres; atraso nas entregas ou reclamações 
sobre a qualidade dos serviços; retrabalho para digitar relatórios 
manualmente e, consequentemente, demora para entregá-los ao 
cliente e, fi nalmente, baixa confi abilidade nos dados recebidos da 
equipe de forma geral (https://www.produttivo.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Robinson Klein (*)

A cruzada para o desenvolvimento destas 
ferramentas, que hoje fazem parte da 

espinha dorsal das empresas, já tem um 
rumo defi nido, consistente e que certamen-
te irá facilitar a vida dos usuários e ajudar 
a aumentar a produtividades nos negócios.

O ERP, solução de gestão empresarial, 
permitirá às empresas entender as ten-
dências dos clientes, dos fornecedores, 
dos colaboradores, além dos interesses da 
própria sociedade e dos negócios. Segundo 
a consultoria IDC, 75% dos negócios digitais 
serão avaliados por novos índices/métricas, 
ou seja, 75% do valor de mercado se dará 
por meio de indicadores de Participação 
de Plataforma, Valor de Dados e Engaja-
mento do Consumidor. Além disso, 40% 
das iniciativas de transformação digital 
utilizarão inteligência artificial, sendo 

O ERP não precisa reinventar a roda
suportados por recursos cognitivos e que, 
já em 2019, 14,2 bilhões de equipamentos 
estarão conectados (chegando a 25 bilhões 
até 2021) produzindo cada vez mais um 
imenso volume de dados.

Levando em conta este cenário que ra-
pidamente se avizinha, todo o trabalho é 
para que os sistemas de gestão empresarial 
se tornem cada vez mais autônomos. No 
futuro, se resumirão a algoritmos, que 
atuarão processando dados 24x7, identifi -
cando padrões, evitando falhas e fraudes, e 
se comunicando por imagem, voz e texto, 
gerando informações estratégicas, defi nin-
do metas e tomando decisões.

O ERP atuará como assistente digital dos 
“usuários”, solicitará dados e recomendará 
ações. Além disso, gerará e alimentará 
automaticamente informações dentro de 
cada contexto, analisando tudo e tomando 
decisões. Segundo a consultoria Gartner, as 

Os sistemas de gestão, para evoluir, não precisarão reinventar a roda
pessoas irão usar cada vez menos aplica-
tivos em seus smartphones. Na realidade, 
os apps estarão esquecidos. As pessoas 
vão contar com os assistentes virtuais para 
tudo. Em um futuro próximo, os sistemas 
de gestão serão self-driving e assistentes 
digitais como Siri, Alexa e Cortana irão 
interagir por meio de ferramentas de 
mercado usuais como Skype, Whatsapp 
e Facebook.

Sistemas de gestão terão que monitorar 
os usuários e processos para se ajustar às 
necessidades de cada empresa. Mesmo 
assim, ainda precisaremos da intuição e 
experiência humana para administrar as 
exceções. Muito em breve, o ERP “sentará” 
junto conosco na mesa de reunião, toman-
do decisões e ajudando as organizações a 
sobreviver à revolução digital. Por que não?

(*) É CEO da Cigam.

“É uma avanço signi-
ficativo, mas um 
avanço ainda tímido. 

O modelo que temos acaba fa-
zendo com que adolescentes e 
jovens saiam da escola e, mes-
mo os que frequentam a escola, 
não veem um ambiente atrativo 
para seguir e encaixar a ideia de 
escolarização do ensino médio 
nos seus projetos de vida”, disse 
o coordenador de projetos do 
Todos pela Educação, Caio 
Callegari.

A conclusão do ensino médio 
na idade adequada ainda é 
um desafi o, como mostram os 
dados do relatório. Em 2018, 
apenas 63,6% dos jovens de 19 
anos matriculados concluíram 
o ensino médio. Em 2012, 
51,7% dos jovens de 19 anos 
haviam concluído essa etapa 
do ensino.

As desigualdades socioeco-
nômicas e de raça têm peso no 
acesso ao ensino médio, como 
aponta o anuário. Em 2018, 
75,3% dos jovens brancos de 15 
a 17 anos estavam matriculados 
na etapa. Já entre os jovens ne-
gros da mesma faixa etária esse 
percentual era de 63,6%, uma 
diferença de quase 12 pontos 
percentuais.

Em 2018, 75,3% dos jovens brancos de 15 a 17 anos estavam matriculados no ensino médio,

contra 63,6% de jovens negros.

Mais de 53,5 milhões de pes-
soas dos grupos prioritários, 
entre eles, professores, ges-
tantes, profi ssionais das forças 
de segurança de salvamento, 
crianças e idosos, procuraram 
os postos de saúde, onde se 
vacinaram contra a gripe, até 
segunda-feira (24). Também 
foram vacinadas 5,6 milhões 
de pessoas que não integram 
os grupos prioritários.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, os dados mostram 
ainda que 18 estados e o 
Distrito Federal conseguiram 
vacinar 90% do público-alvo. 
No total, foram distribuídas 
59,5 milhões de doses para 
todo o país. Os grupos prio-
ritários tiveram entre os dias 
10 de abril e 31 de maio para 
se vacinar com exclusividade.

“Apesar de atingir a meta 
nacional, nem todos os gru-
pos conseguiram alcançar os 
90% de cobertura: crianças 
(82,8%), gestantes (81,8%), 
pessoas com comorbidades 

No total, foram distribuídas 59,5 milhões de doses para

todo o país.

Inscrições para o Fies 
do segundo semestre 

Desde ontem (25) estão abertas 
as inscrições para o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
do segundo semestre de 2019. As 
inscrições são feitas pela internet, 
no site (http://fi es.mec.gov.br/), até 
o dia 1° de julho. O Fies concede 
fi nanciamento a estudantes em 
cursos superiores de instituições 
privadas com avaliação positiva 
pelo MEC.

Pode concorrer quem fez uma 
das edições do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a partir de 
2010, com média igual ou superior 
a 450 pontos, e obtido nota maior 
que zero na redação. O novo Fies 
tem modalidades de acordo com a 
renda familiar. A modalidade com 
juro zero é para os candidatos com 
renda mensal familiar per capita de 
até três salários-mínimos. O aluno 
começará a pagar as prestações 
respeitando o seu limite de renda.

A modalidade chamada de P-
-Fies é para candidatos com renda 
familiar per capita entre 3 e 5 
salários-mínimos. Nesse caso, o 
fi nanciamento é feito por condições 
defi nidas pelo agente fi nanceiro 
operador de crédito que pode ser 
um banco privado ou Fundos Cons-
titucionais e de Desenvolvimento. 
O resultado da pré-seleção será 
divulgado no dia 9 de julho (ABr).
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Número de jovens no 
ensino médio aumenta de 
61% para 68,7% em 6 anos

O número de jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio aumentou de 61% em 2012 para 68,7% 
em 2018, segundo o  Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019

Há disparidades em relação 
à distribuição de recursos. 
Enquanto São Paulo recebe a 
maior média anual de recursos 
vinculados à educação por alu-
no, R$ 6,5 mil, o Maranhão está 
no outro extremo com R$ 3,5 
mil por aluno ao ano. “Boa parte 
das desigualdade educacionais 
está relacionada a desigualda-
de de fi nanciamento tanto em 
relação a garantia de recursos 

mínimos quanto a gestão de 
recursos. Estamos dando me-
nos recurso para quem tem que 
corrigir um passivo histórico de 
investimento em educação”, 
disse o coordenador de projetos 
do Todos pela Educação.

Em relação à formação dos 
professores, desde 2012 houve 
aumento médio de cerca de cin-
co pontos percentuais no núme-
ro de docentes com formação 

adequada para as disciplinas 
que lecionam. Em 2018, 48,7% 
dos docentes dos anos fi nais do 
ensino fundamental, que vai do 
6º ao 9º ano, tinham formação 
adequada. O dado representa 
um crescimento de 5 pontos 
percentuais em comparação a 
2012. Já no ensino médio, essa 
taxa era de 56,3%, aumento 
de 5,4 pontos percentuais no 
mesmo período (ABr).

Mais de 53,5 milhões de pessoas 
já se vacinaram contra a gripe

(86,3%), profi ssionais das for-
ças de segurança e salvamento 
(48,5%) e população privada 
de liberdade (74,8%) fi caram 
com a vacinação abaixo do 
ideal. Isso signifi ca que mais 
de 2,6 milhões de crianças e 
3,8 milhões de gestantes dei-
xaram de se vacinar”, informou 
o ministério.

Atingiram a meta de vacina-
ção os trabalhadores de saúde, 

puérperas, indígenas, idosos, 
professores e funcionários do 
sistema prisional. Quanto à 
cobertura vacinal nos esta-
dos, oito não alcançaram a 
meta de 90%: Acre (86,7%), 
Bahia (86%), Rio de Janeiro 
(86,9%), São Paulo (84,7%), 
Paraná (86,9%), Santa Cata-
rina (86,8%), Rio Grande do 
Sul (86,5%) e Mato Grosso do 
Sul (89,8%) (ABr).
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ajuda a conectar pessoas interessadas em doar recursos fi nanceiros 
ou materiais e instituições sérias e que precisam de doações. Pelo site 
(www.solarsocial.net), é possível escolher uma causa, obter informações 
sobre as entidades cadastradas e fazer as doações. O sistema, por sua 
vez, informa a quantidade de recursos destinados e fornece a prestação 
de contas para o doador. Com exceção das taxas bancárias, todos os 
recursos são repassados às instituições. No total, 120 causas já foram 
cadastradas na plataforma. 

E - Prêmio Caio 
Estão abertas as inscrições para a 21ª Edição do Prêmio Caio 2019 para 
dois segmentos: “Eventos” e “Serviços”, até 15 de agosto. Empresas 
interessadas devem acessar a nova plataforma digital responsiva, 
com ferramentas ainda mais amigáveis e disponíveis no mesmo site 
(www.premiocaio.com.br). Realizado pela Eventos Expo Editora, o 
Conselho Diretor do Prêmio Caio é formado pelas entidades repre-
sentativas dos segmentos de eventos. A quantidade de categorias 
em disputa este ano estão mantidas, mas redefi nidas de acordo com 
normas ABNT e subsídios obtidos junto à direção de três entidades: 
Ampro, Abrace e Abracef.  

F - Trabalhar na Espanha
Para atender a alta demanda de novos projetos de empresas e instituições 
bancárias, que estão repensando sua estratégia digital e regulatória, a 
GFT Brasil, empresa referência em tecnologias exponenciais digitais e 
projetos ágeis, está com 100 vagas para profi ssionais de TI em suas uni-
dades em Barcelona e Madri. As vagas estão voltadas para especialistas 
em desenvolvimento front e back-end e arquitetos com bons conheci-
mentos em tecnologias como Java. O processo seletivo contará com uma 
pré-seleção feita no Brasil, sendo as etapas posteriores conduzidas pelo 
RH da Espanha.Os requisitos são: formação na área da TI, Computação 
ou áreas correlatas. Os interessados devem enviar um e-mail com os 
currículos para (careerbrasil@gft.com).

G - Expedição de Voluntarismo
A Vivalá (www.vivala.com.br), operadora de modalidade de turismo 
que alia lazer e trabalho voluntário, acaba de firmar importante 
parceria com a Entrepreneurs’ Organization (EO). Em outubro, 

A - Aulas de Culinária
Em parceria com o Senac, a equipe de Receitas Nestlé oferece aulas de 
culinária para quem deseja aprender e/ou aprimorar suas habilidades 
na cozinha. Ministradas todas as segundas-feiras e com 2h30 de dura-
ção, as aulas ocorrem na Cozinha de Receitas Nestlé e são ministradas 
pelos chefs Guto Medeiros e Michelle Marine, docentes do Senac. São 
oferecidas 20 vagas por aula gratuitas, no Espaço Culinário (Av. das 
Nações Unidas, 17.007). Todos os utensílios e alimentos necessários 
são oferecidos por Receitas Nestlé. Saiba mais em: (https://www.nestle.
com.br/comvoce/experiencias/).

B - Vale do Paraíba 
A Sonda, maior empresa latino-americana de soluções e serviços de 
tecnologia, está com mais de 140 vagas na área de tecnologia na região 
do Vale do Paraíba. Os interessados podem enviar seus currículos para 
o e-mail (recrutamentosp@sonda.com). As oportunidades são fruto 
da expansão da atuação da empresa na região e contemplam diversos 
níveis de especialização, como Líder de Testes, Desenvolvedor Java, 
Analista Salesforce, Consultor SAP, entre outras. O descritivo de cada 
vaga também está disponível no site da empresa (www.sonda.com/pt-
-br/), na aba Carreiras.

C - Combustíveis e Conveniência 
Consolidado como o maior evento da América Latina sobre distribuição 
e revenda de derivados de petróleo, lojas de conveniência e food service, 
a ExpoPostos & Conveniência 2019 une o que existe de mais moderno 
em equipamentos aos produtos e serviços, e coloca o evento dentro dos 
mais altos padrões de excelência quando comparado aos mercados mais 
maduros. O 14º Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamen-
tos, Lojas de Conveniência e Food Service, que acontece junto à feira, 
entre os dias 13 e 15 de agosto, no São Paulo Expo, terá uma agenda 
intensa de debates, atualizando empresários quanto às tendências, de-
safi os e perspectivas do mercado. Inscrições: (http://www.expopostos.
com.br/inscricao-forum.php).

D - Tinder da Solidariedade
Um match na solidariedade. É assim que a plataforma Solar Social 

membros da EO viajarão à Amazônia para conhecer as belezas da 
nossa floresta e atuar como transformadores voluntários, levando 
educação para moradores da região do Lago do Acajatuba. A EO 
é a maior e única rede internacional exclusiva para empreende-
dores aprenderem e se desenvolverem por meio do aprendizado 
peer-topeer, experiências únicas e conexão com especialistas de 
diferentes setores. Interessados em realizar parcerias com a Vivalá 
para expedições de volunturismo no Brasil podem contatar a ope-
radora pelo e-mail (contato@vivala.com.br).

H - Franquia do Bob’s
Os interessados em abrir uma franquia do Bob’s têm uma oportunidade 
inédita para dar esse passo a partir de hoje (26), com o início da ABF 
Franchising Expo 2019, no Expo Center Norte. Com um sistema bem-
-sucedido de franquias desde 1984, a rede está com uma forte estratégia 
de expansão no país e tem a expectativa de inaugurar 100 novas unidades 
em todo o Brasil ao longo de 2019. O foco de crescimento da rede são 
cidades com um limite um mínimo de 100 mil habitantes, com opções 
como restaurantes de rua, shopping e drive thru, para atender aos di-
ferentes perfi s de consumidores e empreendedores. Mais informações: 
(www.bobs.com.br/seja-um-franqueado). 

I - Frotistas e Caminhoneiros 
Os veículos comerciais enfrentam uma variedade de problemas no dia a 
dia. Regulamentações e limitações, que surgem diariamente, impedem 
que frotistas e motoristas sigam suas rotas de forma rápida e efetiva. 
O Here Trucks surgiu para resolver esses percalços. A solução oferece 
planejamento de rotas, cálculo de custos e rastreamento de frotas em 
uma única ferramenta simples para que os usuários consigam operar 
com mais efi ciência e segurança. Possui uma base de dados com foco 
em gerenciamento que permite desenvolver uma série de soluções em 
gestão de frota, transporte e logística. Mais informações: (https://www.
here.com/products/location-based-services/fl eet-telematics).

J - Acrílico na Comunicação 
O Instituto Nacional para o Desenvolvimento do Acrílico realiza, em 
parceria com a 29º FuturePrint – Feira de Tecnologias de Impressão 
para os mercados de serigrafi a, sign e têxtil, o Fórum Acrílico 2019. 
O evento acontece em 11 de julho (quinta-feira), no auditório interno 
da feira, no Expo Center Norte. Com o mote “Tecnologia e Precisão 
para o Mercado do Acrílico”, o evento promove o debate sobre os 
avanços tecnológicos do setor de transformação de acrílico para o 
mercado de comunicação visual no decorrer das palestras apresenta-
das. O evento é gratuito. Para inscrições e mais informações, acesse: 
(https://www.indac.org.br/forum-acrilico-2019-tecnologia-e-precisao-
-para-o-mercado-do-acrilico/).

ajuda a conectar pessoas interessadas em doar recursos fi nanceiros 
ou materiais e instituições sérias e que precisam de doações. Pelo site 
(www solarsocial net) épossívelescolherumacausa obter informações

A - Aulas de Culinária
Em parceria com o Senac, a equipe de Receitas Nestlé oferece aulas de 

Há quem diga que 

previsões são uma 

furada, que o correto é 

se prender aos fatos

No entanto, a previsão 
que segue certamente 
não deve falhar: segun-

do dados do relatório Futuro do 
Trabalho, do Fórum Econômi-
co Mundial, 65% das crianças 
matriculadas nos Anos Iniciais 
das escolas devem trabalhar 
em empregos que ainda não 
existem. Surreal? Nem tanto. 
O surgimento de novas frentes 
de trabalho acompanha o de-
senvolvimento da sociedade. 

E isso é fato. Não se perder 
nesse imenso universo de pos-
sibilidades será um desafi o a 
muitos desses jovens e, nesse 
processo, o papel da escola e 
do professor serão fundamen-
tais. A inserção dos alunos em 
uma sociedade em constante 
transformação é um desafi o 
para qualquer instituição - isso 
porque há uma divergência 
entre o que deve ser papel da 
escola, da família e da própria 
sociedade, o que acaba cola-
borando para que discussões, 
em conjunto, sobre o que fazer, 
caiam no esquecimento. 

Nesse sentido, coloca-se 
como um desafi o promover 
a educação empreendedora, 
pois ela diz respeito à cultura, 
à forma de ver o mundo e de 
com ele se relacionar. Empre-
ender, em sentido restrito, 
signifi ca decidir fazer algo que 
ainda não se tenha feito. Logo, 
é perfeitamente possível se 
estimular, na escola, o compor-
tamento empreendedor, afi nal, 
estimula-se o desenvolvimento 
humano. 

Além disso, a própria BNCC 
– Base Nacional Comum Cur-
ricular - menciona a educação 
empreendedora. Atividades 
voltadas ao empreendedorismo 
propiciam o desenvolvimento 
de competências e habilida-
des, previstas na BNCC, para 
todos os ciclos escolares. Isso 
sem contar o favorecimento a 
atividades transdisciplinares e 
interdisciplinares. 

De acordo com Fernando 
Dolabela, palestrante interna-

cional, referência no que diz 
respeito ao ensino de empre-
endedorismo, o empreendedor 
é um ser social, que se mostra 
um produto do meio a que 
pertence, do espaço do qual faz 
parte. Para ele, todos nascem 
empreendedores, o que falta 
é o despertar. Nesse sentido, 
o professor e a escola deverão 
buscar metodologias próprias 
e adequadas ao desenvolvi-
mento dessa habilidade, que 
contribui para transformação 
da realidade. 

Enfim, o professor deve, 
necessariamente, ser também 
um empreendedor, capaz de 
estimular a curiosidade e o 
interesse do aluno e se per-
ceber como referência a ele. 
Afi nal, conviver com crianças 
e adolescentes é conviver com 
autênticos empreendedores. 
Assim, a associação de práticas 
de aprendizagem ao desenvol-
vimento da autonomia visam 
ao fortalecimento das relações 
interpessoais, algo de grande 
importância na sociedade. 

A geração de novas per-
cepções, a ampliação dos 
horizontes e a quebra de 
paradigmas têm o papel de 
despertar nos alunos a cultura 
do empreender, que não é tão 
somente ser dono do próprio 
negócio, mas sim desenvolver 
a habilidade de resolução de 
problemas, desde os mais 
simples, cotidianos, aos mais 
desafi adores. Outro fator im-
portante a ser destacado é a 
iniciativa em relação à busca 
por oportunidades. A saída da 
chamada “zona de conforto” 
fará deles pessoas fl exíveis, não 
acomodadas e capazes de cor-
rer riscos, porém, calculados. 

O investimento na educação 
empreendedora é, portanto, 
um caminho a ser perseguido 
pela escola para que, de forma 
efetiva, se alcancem os valores 
necessários para promover a 
transformação das pessoas que 
serão capazes de, realmente, 
mudar o mundo. E, também, 
adequarem-se a ele.

(*) - É Assessora pedagógica de 
Formação Humana do Centro de 

Inovação Pedagógica Positivo (CIPP) 
do Colégio Positivo.

Daniela Tatarin (*)

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), recuou 3,5% 
na passagem de maio para 
junho e marcou 91,3 pontos 
em uma escala de zero a 200 
pontos. Essa é a quarta queda 
consecutiva do indicador, que 
já tinha caído 1,7% de abril 
para maio. Apesar disso, na 
comparação com junho do ano 
passado, a ICF cresceu 5,3%.  

Na comparação com maio, 
todos os sete componentes 
da ICF apresentaram queda, 
com destaque para a avaliação 
sobre o momento para compra 
de bens duráveis, que recuou 
5,7%, e para a perspectiva 
de consumo, que caiu 5%. 
Na comparação com junho 
de 2018, seis componentes 

O indicador já tinha caído 1,7% de abril para maio.

A informação consta da 
ata da última reunião 
do comitê, que decidiu, 

na semana passada, manter a 
Selic, pela décima vez seguida, 
em 6,5% ao ano. A diretoria 
do BC concluiu que “houve 
interrupção do processo de 
recuperação da economia bra-
sileira nos últimos trimestres”. 
No primeiro trimestre deste 
ano, o PIB caiu 0,2%.

“Essa interrupção fi ca nítida 
quando se adota perspectiva um 
pouco mais longa, que sugere 
ter havido uma mudança na 
dinâmica da economia após o 
segundo trimestre de 2018. Sob 
essa perspectiva, a recuperação 
da atividade econômica, que 
ocorria em ritmo gradual até en-
tão, perdeu ímpeto. Após leve 
recuo no primeiro trimestre 
de 2019, em decorrência dessa 
perda de dinamismo e de alguns 
choques pontuais, o PIB deve 
apresentar desempenho próxi-
mo da estabilidade no segundo 
trimestre”, diz o Copom, na ata.

Segundo o relatório, os próxi-
mos passos na defi nição da taxa 
básica de juros, a Selic, depen-
dem da evolução da atividade 

Os próximos passos dependem da evolução da atividade econômica.

Produção industrial 
e capacidade 
instalada
sobem em maio

A produção industrial e o nível 
de utilização da capacidade ins-
talada aumentaram em maio. No 
entanto, apesar desses aumentos, a 
ociosidade na indústria se mantém 
elevada e o número de empregados 
caiu na comparação com abril. 
A constatação é da Sondagem 
Industrial, divulgada ontem (25) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

A produção subiu para 50,9 pon-
tos em maio, valor acima dos 41,6 
pontos registrados no mesmo mês 
de 2018 – e abaixo dos 53,8 pon-
tos registrados em maio de 2017. 
Segundo a CNI, nível de utilização 
da capacidade instalada aumentou 
em 1 ponto percentual, passando 
de 66%, em abril, para 67% em 
maio. O número de empregados no 
setor industrial caiu 0,3 ponto na 
comparação com abril, registrando 
48,5 pontos. 

Os indicadores variam de zero a 
100 pontos. Quando acima de 50, 
indicam aumento da produção e 
do emprego, informa a CNI. Se-
gundo o economista da CNI Mar-
celo Azevedo, a indústria continua 
acumulando estoques. O índice de 
evolução do nível de estoques efe-
tivo em relação ao planejado vem 
crescendo desde fevereiro para, 
em maio, chegar a 51,6 pontos – 
o maior desde outubro de 2015, 
desconsiderando o registrado em 
maio de 2018, quando os estoques 
aumentaram por causa da greve 
dos caminhoneiros (ABr).

Prévia da infl ação
é de 0,06%, menor
taxa para o mês

A prévia da infl ação ofi cial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), fi cou 
em 0,06% em junho. A taxa é inferior 
ao 0,35% de maio e é a menor para o 

mês de junho desde 2006 (-0,15%). O 
dado foi divulgado ontem (25), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. Com o resultado 
da prévia, o IPCA-15 acumula  infl ação 
de 1,13% no trimestre, de 2,33% no ano 
e de 3,84% em 12 meses.

A desaceleração da infl ação foi pro-
vocada principalmente pela queda de 
preços (defl ação) de 0,64% dos alimen-
tos. Entre os itens com maior queda de 

preços, destacam-se o feijão-carioca 
(-14,99%), tomate (-13,43%), feijão-
-mulatinho (-11,48%), batata-inglesa 
(-11,30%), feijão-preto (-8,84%) e fru-
tas (-5,25%). A alimentação fora de casa 
também teve defl ação (-0,33%).

A queda de preços de 0,67% dos 
combustíveis também teve impacto no 
recuo da taxa do IPCA-15. A gasolina, 
que havia tido infl ação de 3,29% em 

maio, acusou uma alta de preços de 
apenas 0,10% em junho. Já o etanol re-
gistrou defl ação de 4,57%. Apesar disso, 
os transportes registraram infl ação de 
0,25% por conta da alta de 18,98% nos 
preços das passagens aéreas no mês. Os 
grupos que tiveram as maiores taxas de 
infl ação e evitaram uma queda maior do 
IPCA-15 foram saúde e cuidados pesso-
ais (0,58%) e habitação (0,52%) (ABr).
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BC projeta PIB próximo da 
estabilidade no segundo trimestre
O Copom do Banco Central (BC) projeta que o PIB deve fi car próximo da estabilidade no segundo trimestre

econômica, das perspectivas e 
dos riscos relacionados à infl a-
ção. O Copom avalia que, por 
um lado, o “nível de ociosidade 
elevado” da economia pode 
continuar produzindo trajetória 
prospectiva de infl ação abaixo 
do esperado. Por outro lado, uma 
eventual frustração das expec-
tativas sobre a continuidade das 
reformas e ajustes necessários 

na economia brasileira pode 
elevar a trajetória da infl ação.

“O comitê avalia que o balan-
ço de riscos para a infl ação evo-
luiu de maneira favorável, mas 
entende que, neste momento, 
o risco [de eventual frustração 
das expectativas sobre a conti-
nuidade das reforma] é prepon-
derante”, diz a ata. De acordo 
com as projeções divulgadas no 

relatório, a infl ação deve fi car 
dentro da meta tanto no cená-
rio com manutenção da Selic 
quanto em situação de redução. 
“No cenário com taxa Selic 
constante em 6,50% ao ano 
e taxa de câmbio constante a  
R$ 3,85, as projeções condicio-
nais para a infl ação situam-se 
em torno de 3,6% para 2019 e 
3,7% para 2020” (ABr).

Intenção de consumo das 
famílias recua pelo quarto mês

tiveram alta. A exceção foi a 
perspectiva profi ssional, que 
caiu 1%. A maior alta foi obser-
vada no item nível de consumo 
atual (13%).

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
a ICF de junho “espelhou o 

menor grau de confi ança dos 
consumidores com relação à 
melhora da economia e, por 
conseguinte, às intenções de 
consumo, podendo vir a se 
refl etir em menores vendas do 
comércio mais para a frente” 
(ABr).
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A internação compulsória 
de dependente químicos: 
radical, mas necessária

Foi sancionada Lei que 

permite a internação 

involuntária de 

dependentes químicos 

sem autorização 

judicial. Internação 

sem consentimento do 

interessado

Uma medida agressiva 
na visão de muitos, mas 
necessária. Pela nova 

regulamentação, a internação 
depende de avaliação sobre o 
tipo de droga consumida pelo 
dependente e será indicada 
“na hipótese comprovada da 
impossibilidade de utilização 
de outras alternativas tera-
pêuticas previstas na rede 
de atenção à saúde”. O texto 
também determina que a fa-
mília ou o representante legal 
do paciente poderão solicitar 
a interrupção do tratamento 
“a qualquer tempo”.

São diversas questões que 
envolvem este delicado tema: 
políticas públicas de saúde e 
de segurança, a proteção da 
sociedade e o direito indivi-
dual. Pelos distintos enfoques 
já se pode notar a ausência de 
consenso: uma corrente acre-
dita que a nova lei, ao permitir 
a internação compulsória, tira 
a autonomia do dependente 
químico em relação ao que 
ele pode fazer da vida dele, 
inclusive violando o princípio 
constitucional da dignidade 
humana e do direito de ir e vir. 
Isso porque a internação com-
pulsória obrigará o usuário de 
drogas a um tratamento agres-
sivo, contra a sua vontade. 

Entretanto, é importante 
considerar que, em certos 
estágios, a pessoa viciada em 
algum tipo de substância quí-
mica já não está mais ciente 
dos seus atos e representa um 
perigo para si mesma e para a 
sociedade. Assim, se a família 
ou o Estado decide que a me-
lhor saída é a internação, para 
que ela possa ser reabilitada, o 
importante passo deverá servir 
como oportunidade para a saú-
de das pessoas que são adictas.

A dependência acarreta ou 
afl ora inúmeras consequências 
negativas ao corpo humano, 
inclusive as chamadas comor-
bidades (doenças psiquiátricas 
associadas), como psicose, pa-
ranoia, esquizofrenia, manias, 
bipolaridade, entre outras. A 
consequência mais notória é 
a agressão ao sistema neuro-
lógico, provocando problemas 
cognitivos e, em alguns casos, 
oscilação de humor. 

E, quando a situação fática 

dos mais de dois milhões de 
usuários apresenta um cenário 
degradado e insustentável, 
medidas como a internação 
involuntária podem ser ple-
namente adotadas dentro de 
um Estado de Direito, em que 
todos são iguais perante a lei, 
garantidos o direito à vida e à 
liberdade. A privação da liber-
dade de ir e vir faz-se essencial 
para que se vislumbre alguma 
possibilidade de devolver dig-
nidade a alguns dependentes 
químicos, inconscientes e vul-
neráveis, perambulando nas 
ruas de muitas cidades do país.

Trata-se de um passo im-
portante na saúde pública 
brasileira. Porém, não adianta 
criar  uma lei que permita a 
internação compulsória se 
não existe uma estrutura pre-
parada no sistema público de 
saúde. Sabe-se que a família do 
dependente químico adoece 
junto com ele e também pre-
cisa de uma equipe preparada 
para auxiliar neste momento. 
Tratar o dependente como um 
problema de saúde pública, 
estruturando as redes para 
o acolhimento do doente, 
buscando alternativas de 
tratamentos ambulatoriais e 
recursos extra-hospitalares. 

Por se tratar de medida de 
exceção, mister que Ministério 
Público, Defensoria Pública e 
outros órgãos de fi scalização 
acompanhem as internações 
e tratamentos, a fi m de que 
abusos sejam evitados. Vale 
frisar que a nova lei é uma 
grande oportunidade para 
retirar das ruas algumas pes-
soas que cometem violência 
e delitos vinculados ao uso 
de entorpecentes. Isso pode 
fortalecer uma nova política 
de segurança pública, mas sem 
o uso da violência o da força 
policial.

A saúde e a segurança são 
direitos garantidos para os ci-
dadãos brasileiros e represen-
tam deveres do Estado. A de-
pendência química é algo sério 
e que deve ser encarado pela 
sociedade de forma direta para 
o seu próprio fortalecimento. 
Precisamos evoluir e entrar em 
ação de forma conjunta para 
oferecer um futuro seguro para 
as futuras gerações e brecar o 
crescimento de um problema 
social grave. 

Novos rumos, às vezes, exi-
gem medidas mais duras.

(*) - Membro do Comitê de Ética 
da UNESP para pesquisa em seres 
humanos e Doutoranda em Saúde 

Pública; é presidente da Academia 
Brasileira de Direito Médico e da 

Saúde.

Sandra Franco (*)

O presidente Jair Bolsonaro 
viajou na noite de ontem (25) 
para o Japão, onde participará 
da reunião de líderes do G20 
e terá reuniões bilaterais 
com chefes de Estado. Os 
principais desafi os a serem 
debatidos nessa cúpula são 
comércio internacional; ten-
sões comerciais que afetam 
o crescimento e investimento 
por conta das incertezas; e o 
unilateralismo e multilatera-
lismo versus  protecionismo. 
Os temas permanentes do 
grupo - estabilidade fi nan-
ceira e econômica, energia e 
desigualdade social – também 
farão parte das discussões.

O porta-voz da Presidência 
da República, Otávio Rêgo 
Barros, destacou que o Brasil 
vai defender a reforma da 
OMC para tornar o comércio 
internacional mais equilibra-
do. O país também é contra 
tornar mais restritas as regras 
para subsídios industriais. 
“O Brasil negocia qualquer 
tema, mas se tornarem mais 
restritas as regras para sub-
sídios industriais, o Brasil vai 
propor regras para subsídios 
agrícolas”, disse, explicando 
que o tema ainda não está em 

Bolsonaro terá diversos encontros com líderes do G20.
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ITR poderá ser 
calculado de acordo 
com área produtiva

O valor do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural 
(ITR) poderá ser calculado de 
acordo com a área produtiva do 
imóvel rural. É o que propõe o 
projeto de autoria do senador 
Irajá (PSD-TO). Para fazer o 
cálculo, o texto considera a 
diferença percentual entre a 
área total do imóvel e a área das 
reservas ambientais (legal e de 
preservação permanente). 

O projeto oferece desconto 
progressivo de 50%, 75% e 100%. 
“Quanto mais bem aproveitada a 
propriedade rural, menor o ITR. 
O texto estabelece, por exemplo, 
isenção total para agricultores que 
utilizam entre 90,01% e 100% da 
área cultivável de suas proprieda-
des”, explicou o senador na sua 
conta nas redes sociais. Ao mesmo 
tempo, para as áreas improdutivas 
(percentual de área produtiva 
abaixo de 30%), o projeto fi xa um 
acréscimo de 100% sobre o valor 
do imposto calculado. 

“Ou seja, quem produz mais é 
premiado, e quem produz menos 
é punido. Queremos com essa 
medida tirar o peso excessivo 
dos impostos sobre o setor pro-
dutivo e estimular o aumento da 
produção no campo”, completou 
Irajá. A matéria está tramitando 
na Comissão de Meio Ambiente 
(CMA), onde aguarda parecer do 
relator, senador Jaques Wagner 
(PT-BA) - (Ag.Senado).

Remédios que não necessi-
tam de prescrição médica para 
serem adquiridos, poderão ser 
vendidos em estabelecimentos 
comerciais, além de farmácias. 
É o que diz o projeto de autoria 
do senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ). O senador pretende 
diminuir os preços de medica-
mentos, como analgésicos e 
antitérmicos, e facilitar o acesso 
a esses produtos. O projeto foi 
apresentado na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado 
e aguarda recebimentos de 
emendas.

Pelo texto, medicamentos 
como analgésicos e antitér-
micos vão poder ser vendidos 
fora das farmácias. Além de 
mercados, também hotéis e 
estabelecimentos similares 
podem ser ponto de venda de 
remédios. A justifi cativa é ali-
viar os custos das famílias que 
gastam boa parte do orçamento 
com a compra de medicação. 
Flávio lembra que o comércio 
conseguiu uma liminar na dé-
cada de 90 e vendia os medi-
camentos que não precisavam 
de prescrição médica. Nessa 
época, alguns preços chegaram 
a baixar até 35%. 

O senador defende que o 
setor precisa de mais concor-
rência, já que as farmácias pra-
ticariam monopólio e os gastos 

Senador Flávio Bolsonaro, 

propõe diminuir os preços 

de medicamentos como 

analgésicos e antitérmicos.

Moradores da zona rural po-
derão ser autorizados a adquirir 
armas. O projeto que trata do 
assunto foi aprovado no fi nal de 
2017 na CCJ do Senado e se-
guiria direto para a Câmara. No 
entanto, houve um recurso para 
que a matéria fosse apreciada 
também no Plenário do Sena-
do — o que ainda não ocorreu. 
Do ex-senador Wilder Morais, 
o projeto determina critérios 
semelhantes aos exigidos para 
caçador de subsistência. 

Os interessados na posse de 
arma de fogo têm de apresen-
tar documento de identifi ca-
ção pessoal, comprovante de 
moradia e atestado de bons 
antecedentes. A mudança está 
no requisito de idade mínima, 
que foi reduzido de 25 para 21 
anos em relação a idade prevista 
para o caçador de subsistência. 
A presidente da CCJ, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), in-
formou que pediu ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
que paute a matéria o mais 
rapidamente possível. 

Simone explicou que propo-
sições sobre porte e posse de 

Presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS).
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Projetos proíbem 
ações invasivas de 
telemarketing

A Comissão de Defesa do Consu-
midor do Senado vai analisar dois 
projetos que impedem os fornece-
dores de produtos ou serviços de 
promoverem atos de “marketing 
invasivo”, por meio telefônico ou 
que envolvam mensagem de áu-
dio, vídeo ou texto. O do senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), e o do 
senador Roberto Rocha (PSDB-
-MA),  possibilitam ao consumidor 
o bloqueio de ligações de tele-
-marketing não desejadas. 

De acordo com os textos, o 
consumidor poderá se cadastrar 
em uma lista na qual fi cará claro 
que ele não quer receber ligações 
de telemarketing, ou mensagens 
de áudio, vídeo ou texto. Ele 
poderá cancelar este bloqueio a 
qualquer momento, caso queira 
voltar a receber ligações. Nos 
estados ou municípios em que 
não houver cadastro de bloqueio, 
caberá ao próprio fornecedor de 
bens ou serviços criar e manter 
um cadastro com esse propósito.

O senador Roberto Rocha ar-
gumenta que o serviço já está em 
funcionamento nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Paraná 
e em outros locais em que há leis 
estaduais prevendo esse direito ao 
consumidor. O senador Marcelo 
Castro também cita o estado de 
São Paulo como exemplo a ser 
seguido. “Em São Paulo, desde 
2009, lei estadual garante a seus 
cidadãos a faculdade de cadastrar 
seu telefone no site do Procon-SP”. 
Os projetos estão aguardando de-
signação do relator (Ag.Senado).

Ele descartou, por exem-
plo, promover novas 
mudanças no sistema de 

transição para os trabalhadores 
que já estão no mercado. 

Em seu parecer, Moreira 
mudou a proposta original do 
Executivo para incluir um pe-
dágio sobre o tempo que falta 
para a aposentadoria, além da 
idade mínima e do tempo de 
contribuição. “É uma proposta 
dura, 100% de pedágio, mas é 
o que foi possível. E mais uma 
trava de idade mínima de 60 
anos para homens e 57 para 
mulheres”, explicou.

Moreira reconheceu ainda que 
manteve a desconstitucionaliza-
ção de alguns pontos, mas disse 
que vai alterar o parecer para im-
pedir que novas mudanças sejam 
feitas por medidas provisórias. 
Ontem (25) foi o terceiro dia de 
discussão sobre a proposta e a 
reunião da comissão especial. O 
líder do PP na Câmara, deputado 
Arthur Lira, já antecipou que vai 
trabalhar para que a votação seja 
adiada para a semana que vem. 

O relator, deputado Samuel Moreira, confi rmou que não vai alterar

a “estrutura central” do parecer.
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Relator da Previdência descarta 
novas mudanças nas regras

O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), confi rmou que apresentará 
complementação de voto ao fi nal da discussão da proposta, mas disse que não vai alterar a “estrutura 
central” do parecer

Ele quer evitar o risco de rejeição. 
“Reforma que é necessária, mas 
é árdua”. 

O deputado Herculano Pas-
sos (MDB-SP), sugeriu que os 
deputados incluam novamente 
estados e municípios na re-

forma. “Se dependerem de lei 
própria para estabelecer essas 
regras, pode ser que nunca ve-
nha a ocorrer”, alertou. Passos 
lembra ainda que no ano que 
vem, haverá eleições nos muni-
cípios o que pode comprometer 

iniciativas desse tipo. “Sabemos 
que nesse período serão en-
volvidas questões políticas e 
partidárias e prefeito nenhum 
terá condições de mandar uma 
matéria dessas para a Câmara 
de Vereadores” (Ag.Câmara).

Bolsonaro viajou para o Japão, 
onde participará do G20

discussão, mas que é direito do 
governo brasileiro colocar as 
suas intenções.

Alguns temas específicos 
propostos pela presidência 
japonesa também serão discu-
tidos durante a cúpula, como 
lixo plástico no mar; enve-
lhecimento e encolhimento 
populacional; sociedade 5.0; 
infraestrutura com equilíbrio 
econômico e sustentabilidade 
ambiental; fl uxo de dados; in-
teligência artifi cial; e políticas 
anticorrupção.

Bolsonaro terá um jantar 
privado na sexta-feira (28), 

quando inicia a agenda da cú-
pula do G20. Além das sessões 
plenárias dos líderes, estão 
previstas reuniões paralelas 
sobre economia digital e em-
poderamento das mulheres. 
Bolsonaro se reúnirá com o 
presidente do Banco Mundial, 
David Malpass. Também terá 
reuniões bilaterais com o pre-
sidente da China, Xi Jinping, 
com os primeiros-ministros 
da Índia, Narendra Modi, e de 
Singapura, Lee Hsien-Loong, 
e com o príncipe herdeiro da 
Arábia Saudita, Mohammed 
bin Salman (ABr).

Rapidez ao projeto que 
autoriza armas em zona rural

armas de fogo precisam ser de-
batidas no Congresso por meio 
de projetos, “pois permitem o 
amplo debate entre deputados 
e senadores”, e não por meio 
de decreto presidencial. Na 
semana passada, os senadores 
aprovaram um projeto para 
sustar o decreto presidencial 
que fl exibiliza o porte e a posse 
de armas. Simone explicou que 
o que estava em jogo não era 
ser a favor ou contra o porte de 

armas, mas a forma legal com 
que o assunto foi tratado.

Simone lembrou que o presi-
dente Davi Alcolumbre garantiu 
que a fl exibilização do porte e 
da posse de armas poderá ser 
discutida no Congresso por meio 
de projeto. Ele acredita na cons-
trução de um consenso “com se-
renidade” entre os congressistas 
sobre o tema e sobre a situação 
de colecionadores e membros de 
clubes de tiro (Ag.Senado).

Venda de alguns 
medicamentos

fora das farmácias

com saúde já representam 40% 
do orçamento das famílias. “É 
você ter a segurança jurídica de 
que alguns estabelecimentos 
comerciais possam fazer essa 
venda, nada mais do que isso. 
É facilitar o acesso à população, 
e quando há mais concorrência, 
a tendência é que o preço seja 
reduzido, o que é benéfi co para 
o consumidor”, defendeu (Ag.
Senado).
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Citação - Prazo 30 dias - Proc. nº 0200628-89.2006.8.26.0100. A Dra. ANA LUCIA SCHMIDT 
RIZZON, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca da Capital-SP, na forma da Lei...Faz 
Saber a SÔNIA APARECIDA DE LUCCA NAVARO, CPF 048.532.978- 63 e MAURO DE 
REZENDE SOBREIRA, CPF 377.305.507-25 que o SUPERMERCADO MAKTUB DE MOGI DAS 
CRUZES LTDA e OUTROS lhe ajuizaram uma Ação de Procedimento Comum, objetivando a 
restituição de R$ 379.133,55(Setembro/2006), decorrente dos documentos anexos aos autos. 
Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que no prazo de 
15 dias úteis, a fluir do prazo supra, querendo, contestem a ação, sob pena de revelia e de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial.   

Eduardo Moisés

MEDICOS SÓCIOS: 
QUANDO E
COMO RECOLHER
PRO LABORE

A primeira constatação 

que deve-se ter em 

mente é que quando 

se participa de uma 

sociedade, receber 

pró-labore, como meio 

de remuneração, 

não exonera o sócio 

da tributação sobre 

aludido recebimento. 

Trata-se portanto, 

de um rendimento 

tributável. Já o lucro 

recebido das empresas, 

por sua vez, é isento de 

imposto de renda e fora 

do campo de incidência 

do INSS. 

A classe médica geral-
mente tem forma de 
remunerações distin-

tas. O médico ora recebe como 
sócio de consultórios e clini-
cas, ora como assalariado de 
entidades de saúde, públicas 
ou não, como hospitais. 

Logo, por exercerem sua 
função em mais de um local, 
os médicos têm fontes pa-
gadoras distintas e assistem 
anualmente o leão se apro-
priar de parte signifi cativa 
de seus rendimentos, quando 
da tributação do imposto de 
renda. Salienta-se que tal si-
tuação não  se repete com o 
INSS, pois, as diversas fontes 
de remuneração faz com que 
os médicos atinjam o valor 
máximo de contribuição.

A Instrução Normativa RFB 
Nº 971, em seu art. 57, § 5° e 
Solução de Consulta COSIT Nº 
120/16 , quando analisadas em 
conjunto, não deixam duvidas 
de que necessário o pagamen-
to de pró-labore. Isso porque o 
médico,  sócio de uma clínica, 
que efetua atendimentos e 
serviços médicos em favor dos 
seus pacientes, gera receita. 
Logo, aludido trabalho deve 
ser remunerado por meio de 
pró-labore, ja que se trata de 
prestação de serviços pratica-
da pelo sócio. 

Na supracitada norma fe-
deral, ainda constatam-se 
quatro situações que ensejam 
a tributação de INSS e do 
imposto de renda: o próprio 
pró-labore (remuneração pelo 
trabalho do sócio); quando há 
antecipação do lucro mensal 
não lastreada na DRE do pe-
ríodo; qualquer remuneração 
paga ao sócio, quando não  

destacado o pró-labore; qual-
quer valor que o sócio receba 
quando sua contabilidade esti-
ver dissonante à lei societária 
em que se enquadra.  

Ressalta-se que os médi-
cos sócios de consultórios e 
clinicas, devem precaver-se, 
deliberando, em primeiro 
lugar, um percentual da re-
muneração que servirá como 
pró-labore, para evitar que o 
Fisco entenda que todos os 
seus rendimentos integram 
o seu respectivo pró-labore. 

O médico sócio só está 
obrigado a ter retirada de 
pró-labore quando estiver 
recebendo remuneração da 
sociedade, ou seja, prestando 
serviços. Do contrário não. 
Casos em que o médico seja 
apenas sócio investidor, ou 
seja, quando não trabalha pela 
clínica ou consultório (sócio 
investidor), não há que se 
falar em obrigatoriedade de 
pagamento do pró-labore.

Salienta-se que, atualmen-
te, é cada vez mais comum, 
a classe médica optar pelo 
regime de Lucro Real para 
apuração do imposto de ren-
da.Isso porque, nesse tipo 
de opção de sociedade,  os 
gastos dedutíveis são aloca-
dos evitando a formação de 
lucro, e consequentemente 
a necessidade de se pagar 
pró-labore aos sócios, já que 
sequer existe  distribuição 
de lucros.

Outro ponto que merece 
destaque é que, embora seja 
prática comum em clinicas e 
consultórios, não ha na legis-
lação vigente previsão de an-
tecipação de lucros mensais. O 
sócio medico deve dar impor-
tância a regularidade da sua 
contabilidade, pois somente 
o lucro lastreado poder ser 
distribuído sem a incidência 
de imposto de renda. Caso 
não  haja escrituração contábil 
correta, a sociedade apenas 
poderá distribuir parte do 
lucro que estiver abaixo de 
32% da receita bruta (per-
cetual do lucro presumido), 
ja descontado, IRRPJ, CSLL, 
Pis e Cofi ns, Logo, uma es-
crituração contábil perfeita, 
uma contabilidade precisa, 
é imprescindível para distri-
buição dos lucros aos sócios, 
isenta de tributação.

FONTE: Fenacon

(*) Diretor da Organização
Contábil Moyses
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1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020501-
95.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOÃO CLAYTON DA SILVA DIAS, Brasileiro, CPF 303.978.768-31, com endereço à Rua 
Guaianases, 1238, Campos Eliseos, CEP 01204-002, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC – Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.150,01, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil), bem como, conforme despacho de fls 150, 
sobre os valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud (fls 134/135) R$1.508,78 Banco 
Bradesco. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido 
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006314-
89.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VITOR HUGO 
PEDRO, CPF. 384.400.178-63, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, § 2º, IV do CPC, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 19.312,12 (valor em 
31/03/2019), 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. NADA MAIS. 

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060310-
58.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THAIS 
AMANDA DOS SANTOS, CPF: 311.187.028-67, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia no valor de R$ 5.763,34 (cinco mil, setecentos e sessenta e três e trinta e 
quatro centavos) (Jul/2014), ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de 
pagamento. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2019. 

Alexandre Lafer Frankel (*)

Em 2009, o brasileiro mais 
rico era Eike Batista, o 
juiz mais famoso era Joa-

quim Barbosa, o ex-presidente 
Lula tinha 70% de aprovação, o 
Orkut era a nossa principal rede 
social e o Facebook era apenas 
uma aposta entre os brasilei-
ros, o Uber não tinha estreado 
como aplicativo no mundo e o 
Brasil bateu recorde de carros 
vendidos naquele ano, mais de 
3 milhões de unidades.

Só de olhar as referências do 
passado fi ca evidente o quanto 
mudamos e a velocidade que 
transformamos nossos hábitos e 
valores. Eike não desfi la mais na 
lista dos mais ricos, Moro tomou 
o posto de juiz mais popular do 
país, o ex-presidente Lula foi 
condenado e preso, o Orkut 
fechou as portas e abriu espaço 
para o Facebook se tornar a 
maior rede social do país, o Uber 
mudou a relação do brasileiro 
com a mobilidade, e o carro, que 
era símbolo de status, se tornou 
símbolo de desperdício.

Acompanho de perto como 
todas essas transformações 
também mudaram nossa ma-
neira de morar. Nesses 10 anos, 
mudamos a nossa relação com 
o espaço físico e adotamos o 
lema da escola Bauhaus: menos 
é mais. Menos trânsito é mais 
qualidade de vida; menos espa-
ço é mais organização; menos 
burocracia é mais tempo livre. 
É por isso que os apartamentos 
compactos já representam mais 
da metade dos lançamentos em 
São Paulo e essa tendência é 
irreversível. Estamos trocando 
metro quadrado por qualidade 
de vida ao quadrado.

Os números não mentem. 
Dados do Denatran mostram 
que, de 2014 a 2017, a emissão 
da Carteira Nacional de Habi-
litação para jovens de 18 a 21 

Onde e como seu fi lho 
vai viver em 2029?

Proponho ao leitor um exercício simples e rápido: voltar no tempo, 10 anos atrás, para 2009, 
e lembrar o que era o mundo e o Brasil há uma década
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anos caiu 20,61%. Essa é uma 
tendência e ela é fundamental 
para entender como os jovens 
da Geração Z vão morar da-
qui a 10 anos. O roteiro está 
traçado, e as transformações 
para o mercado imobiliário são 
disruptivas. Em uma década o 
carro deixou de ser um ativo. 
Nos próximos 10 anos, nossa 
aposta é que o imóvel também 
vai deixar de ser uma poupança 
para os jovens brasileiros. 

A ideia do apartamento como 
reserva de valor está com os 
dias contados. A economia 
compartilhada oferece a essa 
geração uma série de oportuni-
dades para que ela redirecione 
os seus investimentos futuros. 
Não há na cabeça de quem 
nasceu na década de 1990 para 
cá a necessidade de ter a segu-
rança ilusória de uma escritura 
como garantia de estabilidade 
na vida. Pelo contrário: o jovem 
quer empreender e arriscar, 
quer ser livre e independente. 
A Geração Z respira e vive os 
veículos autônomos, as casas 
automatizadas, a inteligência 
artifi cial e o compartilhamento, 

que veio para quebrar inúmeros 
paradigmas. 

Primeiro foram os automó-
veis; vieram os bancos digitais; 
empresas de logística; até 
vestuário está virando compar-
tilhado. A moradia não foge à 
regra e talvez seja o exemplo 
mais bem acabado dos impactos 
desta revolução. Compartilha-
mos quartos, cômodos, casas 
e camas com desconhecidos. 
A disrupção forçou as redes 
hoteleiras a se reinventarem. 
O sonho não é mais da casa 
própria. O sonho é da indepen-
dência fi nanceira e da liberdade 
de transitar, viver e ser feliz.

A Geração Z é mais caute-
losa e frugal. Não gasta sem 
necessidade e não acumula 
posses. Discos, livros, quadros e 
documentos estão nas nuvens. 
Um apartamento pequeno e 
confortável, com espaço para 
os gadgets tecnológicos e meia 
dúzia de peças de roupas é mais 
prático e confortável do que as 
enormes e disfuncionais casas 
de seus pais. Os jovens prefe-
rem morar perto e sem carro 
e buscar independência fi nan-

ceira a ter um carro poluidor e 
um imóvel próprio fi nanciado.

Pesquisa do instituto Ale-
xandria.ai, encomendada pela 
Vitacon, mostra que 62,8% das 
pessoas entre 18 e 44 anos con-
cordam com a frase “o verdadeiro 
privilégio é ter tempo e não preci-
sar ter carro”. Mais: 40,9% deles 
rejeitariam uma oferta de trabalho 
se tivesse que usar o carro todos 
os dias. Para 38,3% dos entrevis-
tados, ter carro atrapalha mais 
do que facilita a vida. E 44,4% 
concordam que o “sonho é não 
precisar usar o carro no dia a dia”.

Acima, pedi para voltar a 2009 
e ver como mudamos em 10 anos. 
Agora, vamos voltar a 1565, data 
da fundação do primeiro cartório 
do Brasil. Arrisco em dizer que a 
Geração Z vai enterrar de vez a 
burocracia e a cultura cartorial 
do país. Vamos viver com menos 
burocracia e espaços menores, 
mas viveremos com mais qua-
lidade de vida e seremos uma 
sociedade mais rica e justa.

(*) - É CEO da Vitacon, construtora 
que busca na reinvenção do jeito de 

morar das pessoas uma forma de 
ajudar na qualidade de vida.

Nos próximos 10 anos, nossa aposta é que o imóvel também vai deixar de ser

uma poupança para os jovens brasileiros.

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

Uma questão que parece 
simples  e que, na verdade, 
é bastante complexa  é a 
remuneração dos familiares 
que trabalham nos negócios 
da família.

A remuneração não lida 
apenas com a questão dos 
salários mensais. Ela englo-
ba benefícios, questões de 
igualdade e equidade e até 
os planos de aposentadoria 
dos familiares. Muitos pais 
querem ser justos. Dentro de 
seu padrão de Justiça acham 
que o correto é dar o mesmo 
salário para todos os fi lhos que 
trabalham na empresa. 

Normalmente, os futuros 
herdeiros exercem funções di-
ferentes não tendo nem o mes-
mo nível de responsabilidade 
e nem de  autoridade em seus 
cargos. Um fi lho ou fi lha po-
dem estar exercendo cargos 
em nível de chefi a enquanto 
outros em nível de supervisão. 
Eles devem ganhar o mesmo? 
Para muitos pais sim, pois não 
querem implantar discórdia e 
ressentimento entre os fi lhos. 

Ao fazer isto, semeiam res-
sentimentos entre os  irmãos. 
Os irmãos que têm maiores 
responsabilidades não aceita-
rão que os demais, em cargos 
inferiores ganhem a mesma 
coisa. Pode até ser que, na 
presença dos pais, tudo pareça 
tranquilo, mas na realidade 
os conflitos neste cenário 
estão em formação. Outra 
questão que surge é quanto 
os fi lhos devem receber men-
salmente. Na teoria, muitos 
pais concordam que os fi lhos 
devem receber aquilo que o 
mercado remunera. Mas, na 
realidade, isto acontece muito 
raramente. 

Os fi lhos precisam receber 
mais, pois certamente têm um 
nível de gastos cujos salários 
não cobrem as despesas. 
Como remunerar então? Se o 
que recebem em folha for mui-
to superior ao que os demais 
funcionários da empresa do 
mesmo nível levam para casa, 
estará criado o ambiente para 
um clima negativo e desmo-

Como remunerar herdeiros 
em uma empresa familiar?

tivante na equipe de trabalho. 
Admissível é o familiar ganhar 
um pouco mais. 

Isto se justifi ca por alguns 
fatores que serão aceitos pelos 
colegas de trabalho, como por 
exemplo: os familiares são mais 
comprometidos com os negó-
cios da família; em épocas de 
crise os familiares se sujeitarão 
a fazer sacrifícios; familiares em 
geral não pensam em mudar de 
emprego e assim por diante. 
Mas tudo isto não quer dizer 
que o familiar deverá ganhar 
muito mais.

Portanto as famílias preci-
sam encontrar outros canais 
de remuneração para seus 
fi lhos, como direito a retiradas 
(antecipação da distribuição 
de lucros), remuneração por 
participarem no Conselho da 
Empresa ou mesadas que os 
pais queiram repassar aos fi -
lhos. Grande parte das famílias 
remunera de forma indireta 
seus herdeiros, como a compra 
de imóveis e veículos.

Outra questão a ser levantada 
se refere a pagamento de prê-
mios, bônus e outros benefícios. 
Cada família empresária tem 
sua maneira de gerenciar este 
tema. Para algumas famílias, os 
familiares não têm o direito a 
receber bônus ou premiações 
de qualquer espécie, já que são 
remunerados de outra forma. 
Para outros, os membros da 
família devem ter os mesmos 
direitos que os demais fun-
cionários. O que é o certo ou 
o errado? O certo sempre é o 

que a família decide.  
Outro assunto é a apo-

sentadoria. Quem pagará a 
aposentadoria dos fundadores 
da empresa que, em geral, 
reinvestiram todos seus ven-
cimentos na empresa e não 
fi zeram seu pé de meia? Para 
estes,  a empresa deveria 
pagar de forma vitalícia uma 
aposentadoria condizente 
com suas necessidades. En-
tretanto, da segunda geração 
em diante a aposentadoria 
deveria ser administrada de 
forma independente por cada 
familiar. Não faz sentido a em-
presa cuidar fi nanceiramente 
de todos familiares até o resto 
de suas vidas. 

A remuneração e os benefí-
cios dentro de uma empresa 
familiar podem gerar sérios 
conflitos. Cabe às famílias 
empresárias aproveitar os 
momentos de  harmonia nos 
negócios para discutir todos 
estes pontos e estabelecer as 
regras de jogo para o momento 
atual e o futuro. As discussões 
deveriam seguir protocolos 
específi cos, que são ferramen-
tas simples mas poderosas 
dentro do contexto da boa 
governança corporativa. 

Bons protocolos mitigam 
confl itos futuros permitindo 
que a empresa familiar tenha 
reais chances de se perpetuar. 

(Fonte: Thomas Lanz é fundador da 
Thomas Lanz Consultores Asso-

ciados, empresa especializada em 
governança corporativa, gestão 

de empresas médias e grandes no 
Brasil).
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A remuneração e os benefícios dentro de uma empresa familiar 

podem gerar sérios confl itos. 

BC: é preciso 
trabalhar para 
reduzir os juros

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos 
Neto, afi rmou ontem que ainda 
é preciso continuar trabalhando 
para reduzir as taxas de juros 
do crédito. Campos Neto par-
ticipou ontem (25) de palestra 
em evento promovido pela 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB). Citou que 
o spread, diferença entre taxa 
de captação de recursos pelos 
bancos e a cobrada dos clientes, 
não caiu na mesma proporção 
da taxa básica de juros, a Selic, 
que está atualmente em seu 
mínimo histórico, em 6,5% 
ao ano.

“A Selic caiu bastante, mas os 
spreads do crédito não caíram 
proporcionalmente. Então 
existe uma frustração, uma 
angústia da sociedade de ter 
um juros muito baixo, mas de 
ter um spread muito alto. Ainda 
precismos continuar trabalhan-
do nesse sentido”, disse. 

Sobre a economia mundial, 
Campos Neto disse que há um 
processo de revisão para baixo 
de crescimento. Ele citou que 
a previsão para crescimento 
da economia mundial saiu de 
3,6%, em março de 2018, para 
3,3%, neste mês.

Segundo ele, a guerra comer-
cial entre Estados Unidos e Chi-
na tem gerado um efeito maior 
nos países asiáticos, mas ‘vem 
contaminado o resto do mundo’. 
“Na economia doméstica, nossa 
missão número 1 é manter a 
infl ação sob controle, o poder 
de compra da moeda. A gente 
está com infl ação dentro da 
meta para os próximos anos”, 
afi rmou.

Campos Neto citou que as 
mudanças nas previsões para 
o crescimento do PIB. “No 
começo da revisão existia uma 
interpretação que o crescimen-
to estava sendo postergado e 
depois o crescimento começou 
a cair. E teve consecutivas 
revisões para baixo. Um dos 
canais que continua bastante 
vivo na nossa economia e tem 
sido um sinal de alento é o canal 
de crédito.”, disse. Ele mostrou 
que o crédito total cresceu 5,4% 
em abril (ABr).
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Especial

Transformar dados em tecnologias 
de validação cadastral, biográfi ca 
e biométrica facial contribui para a 
vida dos brasileiros ser mais fácil e 
mais segura

 

Segundo dados do IBGE, o Brasil possui mais de 
126 milhões de usuários de internet, e o acesso 
à web continua crescendo. Em um país cada vez 

mais conectado, é natural que cidadãos, governantes 
e empresas busquem soluções para se inter-relacionar 
com mais agilidade, facilidade e segurança. E esta 
busca inclui novas tecnologias para ampliar a troca de 
informações entre instituições. Isso acontece em prol 
da implementação de políticas públicas, para prover 
serviços de validação que ajudem a evitar fraudes e 
para gerar mais proteção e modernidade na prestação 
de serviços ao cidadão.

O Serpro, por meio de um trabalho de inteligência, 
agrupa informações que auxiliam o país a promover 
políticas públicas e melhorias para o cidadão. São 
serviços que coletam dados disponíveis nos sistemas 
desenvolvidos para instituições públicas, com adoção 
de tecnologias emergentes, com o uso de ferramentas 
de análise, de big data, e com a construção de data 
lakes sofisticados. 

A oferta desses serviços gera informações úteis que 
tornam as relações – comerciais, jurídicas, financeiras 
etc – mais confiáveis. E confiança é um quesito essencial 
quando se fala em relações que envolvem e perpassam a 
rotina de milhões de brasileiros. É o caso, por exemplo, 

da relação estabelecida pelas empresas Uber e 99 com 
as pessoas. Afinal, elas disponibilizam aplicativos de 
transporte privativo que são usados, todos os dias, por 
muitos brasileiros. O serviço em questão, empregado 
para gerar mais confiança nesta relação, é o Datavalid. 

Desenvolvido pelo Serpro, ele permite que, a partir de 
documentos fornecidos para registro na plataforma, a 
empresa contratante possa validar informações presta-
das pelo condutor a partir de bancos de dados oficiais e 
públicos de todo o país, em busca de apontamentos cri-
minais antes do motorista começar a dirigir utilizando o 
app. Essa checagem traz mais segurança aos passageiros 
e ajuda a identificar motoristas que estejam cometendo 

Checar os dados é premissa 
para proteger os cidadãos

fraudes, gerando assim mais proteção à toda a cadeia 
de fornecimento do serviço de transporte.

 
Outro exemplo é a aplicação na liberação de crédito, 

algo que milhões de brasileiros necessitam constante-
mente. A varejista Havan, que já utiliza a solução nos 
processos de análise de crédito e cadastro, conseguiu 
aumentar de 33% para 71% o índice de liberação auto-
mática de crédito, quando não há atuação direta de um 
analista para aprovação da operação. Isso só foi possível 
graças à robusta base de informações do Datavalid, per-

mitindo avaliações muito 
mais eficientes e seguras.

Há ainda o caso de uso 
por grandes bancos pri-
vados do país, inclusive 
digitais. Com o Datava-
lid, esses bancos podem 
utilizar a biometria facial 
fornecida pelo cliente 
e confirmá-la, a partir 
de índices de validação 
cadastral, para aprovar 
a abertura de contas por 
meio do celular, tornando 
a jornada do cidadão – 
cliente desses bancos – 
mais intuitiva e confiável.

Além do Datavalid, o 
Serpro disponibiliza o 
Portal de Serviços Dena-
tran, o GovData, o Info-
conv e as APIs do Serpro. 
São serviços que também 

dão suporte para que dados, transformados em infor-
mação, facilitem a vida das pessoas. O insumo dessas 
soluções são a emissão do RG em alguns Estados; a 
inscrição de CPF no registro de nascimento; a abertura 
de contas, para validar os dados do novo correntista, 
sem que esse tenha que ir ao banco.

E tudo isso acima é feito com a premissa da segurança. 
Vale explicar que o Serpro percebeu, antes de construir 
esses novos serviços, que o acesso a informações de bases 
governamentais de dados públicos era feito por meio de 
raspagem, o que onerava a infraestrutura tecnológica 
da empresa, além do fato de as empresas acabarem 

Transformar dados em tecnologias de validação cadastral, biográfi ca e biométrica facial contribui para a vida ser 
mais fácil e segura.

Serpro/Divulgação

Bancos podem utilizar a biometria facial fornecida pelo cliente e confi rmá-la, para aprovar a abertura de contas.
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atuando com dados desatualizados ou comprometidos, 
colocando em risco o atendimento ao cidadão.

O Serpro apostou na construção e na disponibili-
zação de serviços de coleta e análise de informações 
por acreditar que essa é uma solução mais viável para 
todos, já que informações estruturadas oficiais são 
mais precisas e corretas que informações buscadas de 
modo inseguro. Além disso, nossa missão é conectar 
governo e sociedade com soluções digitais inovadoras 
e que possam desburocratizar as relações.

Além de atender uma demanda da sociedade, os 
serviços de informação são oferecidos alinhados aos 
princípios de transparência, de estruturação de dados 

– tão preciosos quando se fala em governo e cidadania 
digitais – e, ao mesmo tempo, respeitando, é claro, os 
requisitos de sigilo e de privacidade aos quais o Serpro 
é fortemente aderente. Uma empresa de e-commerce 
não tem permissão para fazer uma "varredura" ou o 
download de bancos de dados hospedados no Serpro. 

Como contratante do serviço, o que ela pode fazer, a 
partir do cadastro que o internauta fez na loja on-line, 
é "trazer e mostrar" esses dados ao Serpro, para que a 
empresa pública "devolva" dizendo se a informação é 
válida ou não. Ou seja, o serviço apenas realiza a valida-
ção, trazendo, exclusivamente, o índice de similaridade 
das informações submetidas ao Serpro e que foram 
fornecidas pelo próprio cidadão, no papel de cliente 
da empresa contratante.

De qualquer forma, é importante frisar que, mesmo 
quando a consulta é de um dado público, o sistema 
exige uma chave de entrada, como CPF ou CNPJ, para 
dar qualquer retorno. Todo o acesso a dados, mesmo 
os que não são protegidos por sigilo, são feitos com 
atestados, auditoria, rastreamento e exigência de cer-
tificado digital.

O Serpro tem um compromisso fundamental com a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, com 
vigência a partir de agosto de 2020. A empresa, desde 
a publicação da nova legislação, trabalha para garan-
tir a completa e total adequação dos seus serviços às 
premissas da lei, tanto nos sistemas estruturantes dos 
nossos clientes quanto nos serviços de informação.

Até agosto de 2020, as instituições públicas e priva-
das precisam alterar procedimentos e incorporar novas 
práticas para assegurar ainda mais a proteção dos dados 
pessoais. E nós temos como compromisso a segurança 
e a revolução tecnológica brasileira, atuando na cons-
trução das alternativas que o novo ordenamento traz 
para o Brasil dar um salto digital (AI/Serpro.gov.br).
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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
QUARTA-FEIRA 26 de Junho de 2019. 
Dia de São Pelaio, São Antelmo, São Virgílio, São João dos Godos, Santa 

Perseveranda, e Dia do Anjo Haaiah, cuja virtude é a compaixão. Dia Inter-

nacional Contra o Uso e o Tráfi co de Drogas. Hoje fazem aniversário o 
cantor e compositor Gilberto Gil que faz 77 anos, o ator Chris O’Donnell, que 
nasceu em 1970, o ator Rodrigo Veronese que também completa 49 anos e a 
cantora e compositora Luíza Possi que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é aparentemente uma pessoa confi ante e 

capaz, mas no seu íntimo é sensível e um tanto inseguro. Com uma mente positiva 
e boa capacidade de organização, usa seu conhecimento de forma construtiva. É 
uma pessoa diplomática e persuasiva que costuma desenvolver habilidades no 
relacionamento formal, tal como na área da política, da diplomacia, das vendas 
e do jornalismo. Dotado de mente concreta, prefere as manifestações afetivas 
sem muita sutileza e com resultados diretos. Conciliador acredita fi rmemente 
na liberdade pessoal e não aceita a existência de um destino pré-estabelecido. 
No lado negativo tende a ser diplomático só quando tem algum interesse.

Magia dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 

pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. 
Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quarta é o vigésimo quinto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Júpiter e Vênus aumenta a confi ança, 
otimismo e facilita as relações sociais, mas como a Lua também faz um aspecto negativo com Saturno será impor-
tante avaliar os desejos e impulsos. Saturno só nos permite realizar aquilo que damos conta. A Lua em mau aspecto 
com Plutão pode deixar a noite agitada. Mercúrio ingressa em Leão e até a metade de julho a comunicação vai 
estar mais fi rme e positiva. Vamos  ter nesta metade de semana maior autoconfi ança para enfrentar e solucionar 
os problemas. Será necessário apenas evitar a arrogância e não impor nossas ideias. 
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Na manhã desta quarta, Marte em 
bom aspecto com a Lua dá força para 
tomar iniciativas e ajudar a resolver 
tudo através de uma forma calma e 
da afável. Um dia de ampliação da 
sensibilidade, da emotividade e da 
atenção. Somente cuidado com o ciú-
me exagerado. 78/378 – Vermelho.

Algumas coisas podem não ter mais 
a mesma importância de antes, mas 
grandes negócios podem ser rea-
lizados se foram preparados. Verá 
as coisas do jeito que elas são junto 
com os defeitos alheios que junto 
com a carência de humor pode trazer 
desencontros e difi culdades nesta 
quarta. 65/165 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Júpi-
ter e Vênus aumenta a confi ança, 
otimismo e facilita as relações so-
ciais., mas como a Lua também faz 
um aspecto negativo com Saturno 
será importante avaliar os desejos. 
Será necessário apenas evitar a 
arrogância e não impor suas ideias. 
41/241 – Branco.

Preserve mais sua vida pessoal dos 
envolvimentos profi ssionais. Com 
o Sol em seu signo haverá maior 
integração e disposição para alcançar 
os objetivos desejados. Dedique-se 
a realizar os planos que já foram 
bem pensados e planejados antes. 
24/224 – Cinza.

Tenha cuidado com a saúde que 
pode sofrer nesta fase mais delicada 
do ano. Diminui a capacidade para 
perceber falhas e defeitos alheios que 
junto com falta de humor. A Lua em 
mau aspecto com Plutão pode deixar 
a noite agitada nesta quarta-feira. 
22/422 – amarelo.

Mercúrio ingressa em Leão e até a 
metade de julho a comunicação vai 
estar mais fi rme e positiva. O modo 
agradável de tratar as pessoas tem 
que ser usado, já que as pessoas irão 
se tornar ásperas e fi car de mau hu-
mor no fi nal do dia. 29/329 – Verde.

Mantenha a alegria nos contatos 
sociais e sentimentais iniciados. 
Em tudo há sempre um lado bom 
e positivo, mesmo que seja algo 
aparentemente ruim. O dia dá lucros 
pelo trabalho e satisfação amorosa. 
Deve ter nesta metade de semana 
autoconfi ança para solucionar os 
problemas. 43/243 – Cores escuras.

Use de versatilidade, evitando 
imposições e atitudes radicais. Um 
dia de ampliação da sensibilidade, 
da emotividade e da atenção. Tome 
atitudes fi rmes e ousadas para obter 
resultado. O momento é bom para 
lançar produtos e iniciar projetos 
de rápido desenvolvimento. 23/623 
– Azul.   

As palavras mais duras podem per-
turbar sua rotina e causar atrasos 
nos planos. Terá que fazer valer à 
calma e a afabilidade. Diminui a 
capacidade para perceber falhas e 
defeitos alheios.  Precisa recuperar 
suas energias vitais e cuidar da saúde 
que pode sofrer. 62/662 – Amarelo.

Pode sentir-se muito inseguro e ser 
levado à irritação facilmente. Devido 
à carência de humor o dia pode tra-
zer desencontros e difi culdades. Se 
souber controlar a emoções resolverá 
grandes negócios. Enfrente com co-
ragem as difi culdades e irá superá-las 
com facilidade. 67/467 – Branco.

Começa a ver melhor falhas e defei-
tos alheios que junto com a carência 
de humor pode trazer desencontros . 
O momento é ótimo para concluir 
contratos e fazer negócios que já 
estejam em andamento. Deve ter 
nesta metade de semana maior 
autoconfi ança para solucionar pro-
blemas.12/612 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para depois de uma briga 

Pegue um copo, coloque três colheres de mel dentro e dei-
xe por uma noite debaixo da cama do casal. No dia seguinte, 
complete-o com aguardente de boa qualidade e deixe por mais 
uma noite debaixo da cama. Na manhã seguinte, coloque na 
geladeira e deixe até anoitecer. Prepare um jantar do jeito que 
ele gosta e, como aperitivo, ofereça um cálice dessa bebida, 
depois espere pelos resultados.

Com o Sol em Câncer haverá maior 
integração e disposição para al-
cançar os objetivos desejados. Um 
bom dia para dar início a empreen-
dimentos e ajudar para problemas 
de difícil solução sejam resolvidos. 
Procure ouvir opiniões para depois 
de decidir-se. 63/463 – Verde.
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Purifi cação. Pensamentos de Purifi cação. A melhor maneira de 
começar de novo é purifi car seus pensamentos, acalmar sua mente, 
seu corpo e sua alma, e então, ter realmente certeza sobre o que é 
mais importante para você agora e, então, começar de novo. Tem 
havido muitas coisas mudando em seu mundo e isso sinaliza um 
tempo para se concentrar em seus novos objetivos e sonhos. A 
reconstrução nem sempre é fácil, mas pense nela como tendo uma 
lousa limpa sobre a qual criar e tenha uma ideia clara de como você 
gostaria que fosse a imagem antes de começar a pintar essa nova 
vida para si mesmo. Pensamento para hoje: Lembre-se de que tudo 
em que você focar se manifestará, então escolha pensamentos que 
estejam continuamente focados em aspectos positivos com resul-
tados positivos. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 

Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Série de 
sons como
"Três tris-
tes tigres"

Pizza (?),
receita de
sites de
massas

"Bonitos",
no falar 

de Portugal

O urubu,
para o
time do

Flamengo

Poema
curto da
Grécia
Antiga

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo

O éter,
por sua
natureza

(Fís.)

Ser con-
sequência
(de algo)

Movimento
comum no

Brasil
Colônia

Saliência
carnosa
da gar-
ganta 

Selo
plástico 

de malotes

"(?) Como
Vai", 

sucesso de
 Lô Borges

Giram
sobre si

Óleo, 
em inglês

Pedro (?),
criação
de Chico
Anysio

 Cheio 
de (?): 

presunçoso

(?)-seller:
livro de
grande

vendagem
Virtude
do rei 

Salomão
(Bíblia)

(?) científico: desig-
nação introduzida
por Lineu na Botâ-
nica e na Zoologia

Vaidoso,
em inglês
"O (?) do
Lagarto",
romance
de João
Ubaldo
Ribeiro

Travesso
(pop.)

Dígrafo de
"erro"

Orelha,
em inglês
Deus dos
dervixes

"Tratado",
em Otan
Filtrar

(o café)

Pronome
pessoal
Relação
dos bens
deixados
por uma
pessoa
falecida

Opostos

Afecção
cutânea
comum

em bebês
(pl.)

Coesa
O ato 

que não
enobrece

A Guerreira
da MPB

"Brincadei-
ras" que
já causaram mortes 
em universidades (BR)

2/si. 3/ear — oil. 4/best — vain. 5/úvula. 8/inglório.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
Empresa pretende contratar terceirizados, como proceder o registro no 
eSocial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE EXIGE QUE OS FUNCIONÁRIOS TRABALHEM UNIFOR-
MIZADOS, COMO PROCEDER NO CASO DA FUNCIONÁRIA GESTANTE?

Sendo um requisito necessário os empregados utilizarem uniformes, 
já que a empresa exige, torna-se necessário a empresa concedê-los 
indistintamente para todos os empregados, inclusive para a gestante.

FÉRIAS APÓS LICENÇA MATERNIDADE
Empresa pode fornecer o recibo de férias para a funcionária, logo 
após o encerramento da licença maternidade, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACORDO PARA JORNADA DE 12X36
Empresa somente poderá aplicar a jornada 12x36 a seus funcionários, 
após previsão em convenção coletiva, caso não tenha, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE
Empresa que paga 50% do plano de saúde do funcionário, pode 
cancelar o convênio a qualquer momento, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANOTAÇÃO INDEVIDA NA CTPS
Empresa efetuou anotação indevida de alteração de função na carteira 
do funcionário, entretanto não exerceu a nova função, temos que 
elaborar o PPP em virtude de ter solicitado aposentadoria, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS
Como efetuar a compensação dos valores retidos em nota fiscais de pres-
tação de serviços? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

• • •Segundo dados do Empresô-
metro, empresa especia-
lista em inteligência de 

mercado, são mais de 1 milhão de 
negócios em atividade e formali-
zados, representando 5,53% de 
todas as empresas ativas do país.

A Região Sudeste conta com 
a maior concentração de vare-
jistas de roupas, com mais de 
460 mil empresas; somente São 
Paulo congrega mais de 250 mil. 
Na Região Sul, o Rio Grande do 
Sul tem no mercado mais de 80 
mil negócios. A Bahia conta com 
mais de 60 mil empreendimen-
tos nessa atividade. Somente 
nestes primeiros seis meses de 
2019, o crescimento em relação 
a 2018 foi de mais de 8%, e um 
total de mais de 72 mil novas 
empresas abertas.

“São negócios como a venda 
de roupas e acessórios que 
são mais procurados, pois são 
bens de uso comum, e é uma 
atividade pouco complexa, 
mas que precisa de dedicação, 
como qualquer outro negócio”, 
afi rma o CEO do Empresôme-
tro, Otávio Amaral. Mesmo 
que os números apontem que 
o comércio varejista de roupas 
e acessórios está crescendo, 
a atividade ainda sofre com a 

Somente São Paulo congrega mais de 250 mil varejistas de roupas.

Varejo de roupas e acessórios 
movimenta bilhões

O país conta com uma das maiores redes varejistas de roupas e acessórios do mundo
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informalidade que, com o alto 
nível de desemprego, levou 
muitos brasileiros a buscarem 
uma forma de obter renda, e 
uma delas é a venda de roupas.

“Essa área é bastante concor-
rida. Hoje, o comércio ‘porta a 
porta’ deu lugar à tecnologia, há 
um número grande de pessoas 
vendendo artigos de moda atra-
vés da internet, se utilizando de 
aplicativos de redes sociais, é 

algo que preocupa o empresário 
que tem uma loja física ou vir-
tual, que mantém empregados 
e tem custos mais elevados”, 
explica Amaral.

Mesmo assim, a perspectiva é 
de que o crescimento siga e que 
até 2020 os índices sejam pare-
cidos com o pico do setor em 
2014, segundo a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). A 
importância da atividade para a 

economia é inquestionável. Se-
gundo o balanço do Comitê da 
Cadeia Produtiva (Comtextil), 
em 2017 foram movimentados 
mais de 220 bilhões de reais, 
para se ter uma ideia foram 
vendidas mais de 6 bilhões de 
peças de vestuário, em média 
30 peças para cada brasileiro. 

 
Fonte e mais informações: 

(www.empresometro.com.br).

Um tribunal da cidade de 
Bolonha, na Itália, estabeleceu 
na última sexta-feira (21) que 
a Ferrari 250 GTO, de 1962, 
é ofi cialmente uma obra de 
arte. A Ferrari apresentou uma 
queixa para proteger o projeto 
de design do famoso carro de 
possíveis imitações.

Segundo a União Industrial 

Modelo é um dos mais famosos da história 

da fábrica de Maranello.

Ferrari 250 GTO é reconhecida 
como obra de arte

de Turim, essa é a primeira vez 
que um carro é protegido por 
direitos autorais, tornando-se 
ofi cialmente uma verdadeira 
obra de arte. O modelo é um 
dos mais famosos da Ferrari. 
O carro conta com uma velo-
cidade máxima de 280 km/h e 
é própria para duas pessoas 
(ANSA).
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A onda de calor que atinge a 
Itália nesta semana pode bater 
um recorde e ser a mais forte 
no mês de junho desde 2003, 
alertaram especialistas ontem 
(25).  A previsão é que entre 
amanhã (27) e sexta-feira 
(28) as temperaturas atinjam 
o ápice, passando de 33ºC em 
várias regiões do país. 

“Nas cidades do norte, 
podemos presenciar um re-
corde absoluto para o mês de 
junho. No sul, porém, o calor 
será mais contido”, disse o 
meteorologista Edoardo Fer-
rara. Os termômetros devem 

Temperaturas na Itália 
devem chegar a 40ºC 

nesta semana
subir mais no Piemonte, onde 
a previsão fala de 42ºC. Para 
Milão, Ferrara, Bolonha e 
Trieste, a estimativa também 
gira em torno de 40ºC. 

Na região da Toscana, como 
Florença e Prato, a previsão 
é de 39ºC, assim como na 
ilha da Sardenha. Na capital 
Roma, a temperatura deve 
fi car entre 37ºC e 38ºC. O 
calor está sendo provocado 
por um anticiclone do norte 
da África, que passa por Es-
panha, França, Alemanha, 
Holanda e Inglaterra, além 
da Itália (ANSA).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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 - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
LUIZ ALBERTO GARCIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido 
em Franco da Rocha, neste Estado (CN:LV.A/009,FLS.574 FRANCISCO MORATO/
SP), Franco da Rocha, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(09/11/1983), residente e domiciliado Avenida Caititu, 2031, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abelardo da Silva e de Marli Garcia da 
Cruz. REGIANE JOSEPH LUZ, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos 
e setenta e nove (23/08/1979), residente e domiciliada Avenida Caititu, 2031, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anacleto Joseph 
Luz e de Zilda Jose da Rocha.

KAIQUE VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.140-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(25/04/1994), residente e domiciliado Travessa Pote, 13, B, casa 02, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Vicente e de Rita Santos da Silva Vicente. 
CAROLINE CRISTINA PIVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
atendimento, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/380.FLS.015-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e 
noventa e quatro (08/08/1994), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
1476, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir de Souza e de Elaine 
Cristina Piva de Souza.

WELLINGTON BORGES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão turismólogo, nasci-
do em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.256-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa (24/06/1990), 
residente e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 08, C, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista da Silva e de Teresinha Pereira Borges. ROBSON 
FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nascido em Subdistri-
to Santana, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.109 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de abril de mil novecentos e oitenta e oito (03/04/1988), residente e domiciliado Rua 
Guilherme da Cruz, 08, C, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Nilson da Silva e de Cicera da Silva.

SAMUEL GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Camaragibe, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/019.FLS.138-CAMAR-
AGIBE/PE), Camaragibe, PE no dia dez de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/03/1988), residente e domiciliado Rua Novo Horizonte, 2342, casa 02, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Germano da 
Silva e de Lindalva Gomes da Silva. DANIELA SANTANA DA SILVA GOMES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/229.FLS.211 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (30/09/1989), residente e domiciliada Rua Irará, 182, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fausto Santana da Silva e de Margarida 
Gomes Ferreira.

FERNANDO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Barueri, neste Estado (CN:LV-A-011.FLS.013V-BARUERI/SP), Barueri, SP no dia 
onze de agosto de mil novecentos e setenta e sete (11/08/1977), residente e domicilia-
do Avenida Professor João Batista Conti, 1629, apartamento 44, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Cerqueira da Silva e de 
Damiana da Silva Santos. GEORGIA PINHEIRO DE MOURA BEZERRA, estado civil 
divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos e setenta e oito (31/05/1978), residente e domicil-
iada Avenida Professor João Batista Conti, 1629, apartamento 44, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edilson de Moura Bezerra e 
de Ercilia de Souza Pinheiro Bezerra.

EDUARDO JULIEN PENNINCK, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta 
e um (30/05/1981), residente e domiciliado Rua José Dória de Andrade, 499, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Penninck e de Maria Madale-
na do Carmo Cabral Penninck. HEIDY SPACCA ESPINOSA, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (04/06/1987), residente e domiciliada Rua José 
Dória de Andrade, 499, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Espinosa e de Dulcineia Spacca Espinosa.

FELIPE ANDRÉ DE SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/200.FLS.096V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta 
e três (21/10/1983), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 5788, casa 03, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Machado da Silva e de Neidi de 
Souza Machado da Silva. CAMILA MENDES FELIPE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/122.FLS.239V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e noventa (02/03/1990), 
residente e domiciliada Rua Serrana, 845, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Lucio Felipe e de Alice Mendes Felipe.

CRISTIANO RODRIGUES LEMES, estado civil divorciado, profi ssão técnico em enferma-
gem, nascido em Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, Bela Vista do Paraíso, PR no 
dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e dois (06/04/1982), residente e domiciliado 
Rua Cachoeira Nova Vida, 206, Vila São Nicolau, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
José Rodrigues Lemes e de Zulmira de Lourdes da Silva Lemes. CRISTIANE ROMÃO 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e três (03/07/1983), residente 
e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 425, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Inácio Romão da Silva e de Judite da Conceição da Silva.

HUGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - Capi-
tal, São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (02/02/1991), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Serafi m Soares, 56, Jardim Maria Cecilia, Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Firmino Honorio da 
Silva e de Vera Lucia da Silva. ANDRÉA CAROLINE DA SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão fi sioterapeuta neurofuncional, nascida em Itapevi, neste Estado, Itapevi, 
SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e cinco (01/07/1995), residente 
e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 152, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nelson Rosa Ferreira e de Solange Cardoso da Silva. “Cópia Enviada 
pelo Ofi cial de R.C.P.N de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado”

KAIQUE ROQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte 
técnico, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/263.FLS.250-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (04/11/1993), residente e domiciliado Rua Antônio Francisco Sarzedo, 54, Conjun-
to Residencial Prestes Maia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Edvan de Oliveira 
Batista e de Roberta Roque da Silva. LUCIANE FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão analista de suporte técnico, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/183.FLS.074V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de out-
ubro de mil novecentos e oitenta e sete (14/10/1987), residente e domiciliada Rua Pas-
sarinho Liberdade, 28, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Fernandes e de Nair Fernandes.

RENATO CARLOS MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/037,FLS.110-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta e nove (06/03/1979), residente e 
domiciliado Rua João Fernandes, 127, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Miguel e de Eunice Nunes Miguel. DANIELA MARIA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Cabo de Santo 
Agostinho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/027,FLS.006-CABO DE SANTO AGOST-
INHO/PE), Cabo de Santo Agostinho, PE no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (26/02/1985), residente e domiciliada Rua João Fernandes, 127, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeronimo Felix 
dos Santos e de Angela Maria das Graças Santos.

ALEXSANDRO DOS SANTOS ROBERTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, na-
scido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/021,FLS.016 CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e três (17/09/1983), residente e 
domiciliado Rua Monte Car, 1318, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei Roberto e de Iara Rubia Modesto dos Santos Roberto. 
MARIA DOLORES PEREIRA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/008,FLS.172V-BARRA FUNDA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/10/1985), residente e 
domiciliada Rua Monte Car, 1318, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pedro de Moura e de Maria Laurinete Pereira de Moura.

WILLIAM FELICIANO BRITO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.063-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(17/12/1987), residente e domiciliado Rua Curimataú, 19, União de Vila Nova, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sidinei do Amaral Brito e de Marisa Aparecida Feliciano. 
CÍNTIA ALVES DA CRUZ SIMÕES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/354.FLS.227V-1º SUBDISTRITO DE GUARUL-
HOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/04/1986), residente e domiciliada Rua São Teodoro, 633, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Inácio Rodrigues Simões e de Maria de 
Lourdes Alves da Cruz Simões.

DIEGO DE SOUSA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão marmorista, nascido em 
Taiobeiras, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-021,FLS.096 INDAIABIRA/MG), Taiobei-
ras, MG no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (28/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Zituo Karasawa - travessa Particular, 07, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Oliveira e de Maria Aparecida 
Ferreira de Sousa Oliveira. FERNANDA MENDES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão consultora de atendimento, nascida em Taiobeiras, Estado de Minas Gerais 
(CN:LV.A/033,FLS.199-SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG, Taiobeiras, MG no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e oito (02/12/1998), residente e domiciliada Rua 
Zituo Karasawa - travessa Particular, 07, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Fernando José de Sousa e de Santília Mendes de Sousa.

PAULO HENRIQUE SANTIAGO ROSA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, na-
scido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/333.FLS.214 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e oito (13/03/1998), residente 
e domiciliado Rua Biri, 40, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Caribe Rosa e de Lucilene Santiago Garcia. KETELIM KAUANE RI-
BEIRO MALAQUIAS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/391.FLS.064-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de janeiro de dois mil e um (04/01/2001), residente e domiciliada Rua Biri, 40, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir 
Alves Malaquias e de Silvia Ribeiro da Silva.

MARQUINHO CALIXTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Amargosa, Estado da Bahia, Amargosa, BA no dia trinta de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (30/01/1984), residente e domiciliado Rua Cintra, 475, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Calixto dos Santos e de Romana Cruz de Oliveira. LUCIENE FERREIRA FONTALVA, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e setenta e oito (24/05/1978), 
residente e domiciliada Rua Rosário Tudda, 49, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Fontalva Guerreiro e de Maria Apparecida Ferreira Fontalva.

MARIO YUKIO YAMANE, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e sessenta 
e três (05/04/1963), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 294, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noboru Yamane e de Rosa Yamane. RAQUEL PEREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão podologa, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado, 
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e sete 
(27/12/1977), residente e domiciliada Rua Urupês, 101, apartamento 14, Vila Nova Apare-
cida, Cézar de Souza, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Maria 
Isabel Pereira. “Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Mogi das Cruzes, neste Estado”

JOSIAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão conferente, nascido em Reci-
fe, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
sessenta e cinco (31/05/1965), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 08, 
apartamento 41, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo dos 
Santos e de Maria Silva dos Santos. DINÁ DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em Olinda, Estado de Pernambuco, 
Olinda, PE no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e dois (03/11/1972), 
residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 08, apartamento 41, Vila Campan-
ela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Valdevino Ferreira e de Maria da Con-
ceição dos Santos Ferreira.

LEONARDO DA SILVA CALDEIRA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, na-
scido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos 
e oitenta e sete (15/04/1987), residente e domiciliado Rua Lopes de Medeiros, 432, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vagner Pin-
to Caldeira e de Maria da Silva Caldeira. AMANDA TARDELLI, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/123.
FLS.086 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos 
e noventa e quatro (01/07/1994), residente e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 432, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Alves 
Tardelli e de Juraci Ferreira de Souza.

CÍCERO GUILHERME JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão instalador, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e 
setenta e um (19/07/1971), residente e domiciliado Rua Guaiquiçá, 158, Cidade Antô-
nio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Guilherme e 
de Shirley Terezinha da Silva Guilherme. REGIANE DE SOUZA MORAIS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/006.
FLS.098V CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecen-
tos e setenta e sete (01/05/1977), residente e domiciliada Rua Guaiquiçá, 158, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amado Antonio de 
Morais e de Alice Correa de Souza.

VINÍCIUS DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/115,FLS.271-SÃO CAETA-
NO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos 
e noventa e cinco (19/07/1995), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 04, 
bloco 4B, apartamento 32B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fran-
cisco das Chagas Soares e de Maria de Lourdes da Silva Soares. JANAINA SILVA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/190,FLS.170-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (31/12/1998), residente e 
domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco C, apartamento 24, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino dos Ramos Alves de Souza e de Josenilda 
Maria da Silva.

PAULO MICHEL DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e sessenta 
e seis (19/03/1966), residente e domiciliado Rua Gustavo Otero, 84, bloco B, aparta-
mento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Maria Isabel Silva. NANCI PORTO PAULINELI, estado civil divorciada, profi ssão 
analista, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (29/11/1969), 
residente e domiciliada Rua Gustavo Otero, 84, bloco B, apartamento 33, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adevanil Paulineli e 
de Cleusa Porto Paulineli.

WILSON TOLENTINO SOBRINHO, estado civil divorciado, profi ssão militar reformado, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e sessenta e sete (22/10/1967), residente e domiciliado Avenida Caititu, 
537, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arman-
do Tolentino da Silva e de Aurelina Brito da Silva. MAGALI DOS SANTOS MENDES, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e dois (28/04/1972), residente 
e domiciliada Avenida Caititu, 537, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jair Gonçalves Mendes e de Eliza dos Santos Mendes.

RAFAEL RAMOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/229.FLS.067 PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (05/12/1989), 
residente e domiciliado Rua Manuel Alves da Rocha, 489, casa 02, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Vieira e de Cleusa Ramos Vieira. KEL-
LY LOPES RIZZARDO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Subdistri-
to Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/135.FLS.048V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e dois (28/09/1992), 
residente e domiciliada Rua Manuel Alves da Rocha, 489, Parque Guarani, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Rizzardo e de Marinalva Lopes da Silva.

DANILO LIMA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de operações, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
julho de mil novecentos e noventa (28/07/1990), residente e domiciliado Rua Geral-
dine Farrar, 06, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Coelho de 
Souza e de Maria Lúcia de Lima. LILIANE LUCHIARI, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-128,FLS.041-2º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e noventa e seis (14/09/1996), residente e domiciliada Rua Geraldine 
Farrar, 06, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Luchiari e de 
Daisy Maria Agostinho Luchiari.

KLAYTON SANTOS MAIA, estado civil solteiro, profi ssão motorista de aplicativo, 
nascido em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/008.FLS.271-1º OFÍCIO DE BELÉM/
PA), Belém, PA no dia sete de dezembro de mil novecentos e setenta e sete 
(07/12/1977), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1283, bloco A, aparta-
mento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Aloisio Nicolau Maia e de Rita de Cassia Santos Maia. GISLENE RODRIGUES, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (25/02/1981), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1283, bloco A, apartamento 31, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Rodrigues e de Ivone Maria Rodrigues.

CLEBER DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (28/10/1985), residente e domiciliado Travessa Pirapora 
do Bom Jesus, 63, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adimario Farias 
Ferreira e de Eliete Moreira da Silva Ferreira. ROSIELEN SANTOS DE MELLO, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora de injetora, nascida em neste Distrito (CN:LV-
A-144,FLS.099V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil 
novecentos e noventa e um (28/05/1991), residente e domiciliada Travessa Pirapora 
do Bom Jesus, 63, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Fernando 
de Mello e de Maria da Conceição Santos.

RODRIGO MONTEIRO LOPES SOARES, estado civil divorciado, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de 
mil novecentos e oitenta e seis (22/08/1986), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
167, bloco B, apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Lopes Soares Junior e de Dilma Helena Rodrigues Monteiro 
Lopes Soares. GLAUCE DA ROCHA PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão técni-
co em enfermagem, nascida em Subdistrito Vila Guilherme, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (31/08/1982), residen-
te e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 167, bloco B, apartamento 23, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor Sabino Pereira e de 
Eliana da Rocha Pereira.

ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/023,FLS.456-1º SUBDISTRITO OSASCO/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e setenta e sete (16/10/1977), 
residente e domiciliado Rua Cana de Açúcar, 198, casa 01, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Elsa Alves de Oliveira. ELENILZA PEREIRA DA CRUZ, 
estado civil solteira, profi ssão bifezeira, nascida em Nova Soure, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/021,FLS.225-NOVA SOURE/BA), Nova Soure, BA no dia vinte e nove de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove (29/04/1989), residente e domiciliada Rua Cana de 
Açúcar, 198, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnelo Souza da Cruz 
e de Francisca Pereira de Souza.

ANTONIO BENEDITO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido em 
Cachoeirinha, Estado de Pernambuco, Cachoeirinha, PE no dia dezessete de agosto 
de mil novecentos e oitenta e três (17/08/1983), residente e domiciliado Rua Criúva, 
421, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Manoel da Silva 
e de Josefa Rosena da Silva. TATIANE DO NASCIMENTO SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/068, FLS.157V 
ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
oitenta e três (28/03/1983), residente e domiciliada Rua Criúva, 421, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro da Silva e de Angela Maria do Na-
scimento Silva.

RICARDO WILLIAN CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de processos, nasci-
do em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/146.FLS.033-SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e três (08/05/1993), residente e 
domiciliado Rua Salim Jorge Id, 335, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Gilberto Cruz e de Ana Maria Ferreira de Abreu Cruz. ANA CAROLINA NASCIMENTO 
LIRA, estado civil solteira, profi ssão psicologa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/213.
FLS.134V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (26/10/1994), residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 
125, bloco B, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Jose Lira e 
de Fatima do Nascimento.

ADRIANO AUGUSTO FERREIRA MENEGALDO, estado civil solteiro, profi ssão analis-
ta de TI, nascido em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV-A-178,FLS.227V-
IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa 
(10/03/1990), residente e domiciliado Rua Aquino Fonseca, 149, Jardim das Carmeli-
tas, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Inocencio Menegaldo e de Aparecida 
Celia Ferreira Menegaldo. MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA ALVES, estado civil soltei-
ra, profi ssão gerente de serviço, nascida em Crisópolis, Estado da Bahia (CN:LV-A 
004,FLS.392-CRISÓPOLIS/BA), Crisópolis, BA no dia vinte e oito de maio de mil 
novecentos e oitenta e um (28/05/1981), residente e domiciliada Rua Aquino Fonseca, 
149, Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves de Oliveira 
e de Domingas Cardoso de Oliveira Alves.

MARCIO MAZIERO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/206,FLS.232-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (06/08/1989), 
residente e domiciliado Rua Padre Estevão de Oliveira, 293, bloco C, apartamento 41, 
Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Marcio Maziero e de Patricia Rodrigues Maziero. VERONICA MEDEIROS ROCHA, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/100,-
FLS.102-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e noventa e dois (17/01/1992), residente e domiciliada Rua Mateus Mendes 
Pereira, 233, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Misael de Oliveira Rocha e de Gislaine Araujo Medeiros Rocha.

RAFAEL MARQUEZIN DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nasci-
do em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (09/01/1989), residente e domiciliado Avenida Padre Estanislau de Cam-
pos, 316, apartamento 53-B, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Monteiro de Araujo e de Katia Simone Marquez-
in de Souza. ALEXANDRE LUIZ MENDES, estado civil solteiro, profi ssão embalador, 
nascido em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.060 CANGAÍBA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e um (10/07/1981), 
residente e domiciliado Rua Marim, 150, bloco 04, apartamento 11, Colônia, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de José Lino Vieira Mendes e de Neide Luiz Mendes.

LUCAS TSUYOSHI HIRANO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de feirante, nascido 
em Toyama, Província de Toyama - Japão, Toyama, Província de Toyama - Japão no dia 
oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (08/02/1996), residente e domicili-
ado Rua Cores Vivas, 33, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Humberto Kenji Hirano e de Giovana Lizandra dos Santos Hira-
no. THAINÁ MARTINS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-249,FLS.235-
PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e noventa e sete (01/04/1997), residente e domiciliada Rua Cores Vivas, 33, casa 01, 
Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marilene 
Martins Barbosa.

VYCTOR MARÇAL AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cabista, na-
scido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/124,FLS.211-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (25/09/1994), residente e domiciliado Rua Jomirim, 123, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcia Marçal Au-
gusto. AGATHA CHRISTIE DOS SANTOS DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/150,FLS.191V GUAIANAS-
ES/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/04/1995), residente e domiciliada Rua Jomirim, 123, casa 02, Cidade Antônio Es-
tevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Domingos e de Maria 
Glaucia dos Santos.

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão operador de agulhadei-
ra, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e três (25/12/1963), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 62, 
casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco 
Sobrinho e de Luzanira Maria da Conceição Sobrinho. ADRIANA FERNANDES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de prensa, nascida em neste Distri-
to (CN:LV-A-064,FLS.179 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio 
de mil novecentos e setenta e três (22/05/1973), residente e domiciliada Rua Ibiajara, 
62, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Soares dos Santos e de Inêz Fernandes dos Santos.

GIVANILDO BISPO PEQUENO, estado civil solteiro, profi ssão limpador de vidros, na-
scido em Camacan, Estado da Bahia (CN:LV.A/060.FLS.134 CAMACAN/BA), Cama-
can, BA no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (05/08/1982), resi-
dente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa Samara, Viela 18, casa 05, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Pequeno e de Valtides Oliveira 
Bispo. ELIANE ALMEIDA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar limpe-
za, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos 
e oitenta e um (10/04/1981), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa Sa-
mara, Viela 18, casa 05, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelidio Mendes 
de Almeida e de Armenia Neres de Souza Almeida.

ANDRÉ SANTOS REQUENA, estado civil solteiro, profi ssão analista CRM senior, na-
scido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/107,FLS.188V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e dois (26/11/1992), 
residente e domiciliado Rua Aldeia Maria, 322, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Waldir Requena e de Zuleide Santos de Oliveira Requena. PATRICIA 
ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/226,FLS.144 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de junho de mil novecentos e noventa e quatro (27/06/1994), residente e domicilia-
da Rua Dominique Serres, 204, apartamento 211, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionisio Ferreira de Oliveira e de Valeria Honorio 
da Rosa de Oliveira.

MARK CAPPELLO FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
programador, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.113-CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(21/02/1986), residente e domiciliado Rua Sebastião Ivo, 435, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Olimpio Ferreira de Sousa e de Neide Antonietti de Sousa. 
THAMMIRIS MOHAMAD EL HAJJ, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/201.FLS.004-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa (18/03/1990), residen-
te e domiciliada Rua Azevedo Soares, 1826, bloco 03, apartamento 22, Vila Gomes 
Cardim, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Mohamad Said El Hajj e de Nouhad 
Mohamad El Hajj.

LOURIVAL LAURÊNCIO FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/126,FLS.085-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e sessenta e nove 
(11/05/1969), residente e domiciliado Rua João de Miranda, 49, B, casa 05, Jardim Nor-
ma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laurêncio Manuel Francisco e de Ana Ferreira 
dos Santos. RUTE MARCELINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/087,FLS.150-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de maio de mil novecentos e setenta e um (22/05/1971), residente e domiciliada 
Rua João de Miranda, 49, B, casa 05, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aparecido Marcelino e de Maria Aparecida Marcelino.

MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/298,FLS.023V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e sete (24/11/1997), residente e 
domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 672, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Hélio da Silva e de Gelza Rosa de Lima da Silva. FLAVIANA CABRAL 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(10/01/1993), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 672, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cabral dos Santos e de Maria José dos 
Santos.

UZIEL GOMES CA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em Bissau - 
Guiné-Bissau, Bissau - Guiné-Bissau no dia quinze de novembro de mil novecen-
tos e noventa e três (15/11/1993), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 50, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Gomes Cacheu Ca e de 
Quinta Gomes Ca. KARINA ARMOND ANTONIO, estado civil divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de agosto de 
mil novecentos e oitenta e seis (02/08/1986), residente e domiciliada Rua Palmitinho, 
90, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Cesar Antonio e de Ana Paula Alencar 
Armond Antonio.

CLEYBSON EDINEI VILA NOVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e 
setenta e um (02/11/1971), residente e domiciliado Rua Paricá da Várzea, 258, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genário Vila Nova e de Clara Edinei 
Vila Nova. ELAINE VICTOR DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e cinco (10/03/1975), residente e domiciliada Rua 
Paricá da Várzea, 258, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Victor 
da Silva e de Jandira Alzira da Silva.

O pretendente: BYOUNGMAN LEE, nascido em Seoul, República da Coreia, no dia 
07/10/1973, estado civil solteiro, profi ssão empresário, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Euon Ha Lee e de Jung Ock Kim. A pretendente: 
JANE MERY ALMEIDA, nascida em São Francisco - MG, no dia 19/04/1976, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Luiz Vieira Rocha e de Maria de Jesus Almeida Rocha.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ALEX SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão barbeiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (01/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valmir Ribeiro dos Santos e de Elizabete Valdevina da Silva. A pretendente: 
PRISCILA COSTA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/01/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Vieira da Silva e de Maria do Socorro Costa Silva.

O pretendente: JOSÉ WELDON RODRIGUES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de garçon, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (12/08/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Welton Costa da Silva e de Ro-
sinete Rodrigues Guerra. A pretendente: KATIELEN SILVA DE MEDEIROS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodrigo Salustiano de Medeiros e 
de Risoneide Silva de Lima.

O pretendente: VAGNER LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz dos Santos e de Rosenilda Maria dos Santos. A pretendente: 
PRISCILA DA SILVA FRANCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (17/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Nivaldo Franco e de Laura Maria Madalena da Silva.

O pretendente: ADÃO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi s-
são gerente de loja, nascido em Osvaldo Cruz, SP, no dia (17/04/1966), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco David dos Santos e de 
Laura Alves Vanderlei dos Santos. A pretendente: ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Tanque D'Arca, AL, no dia 
(13/06/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinalva 
Maria da Conceição.

O pretendente: LUIS HENRIQUE SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Silva Santos e de Janice Anjos dos Santos. A 
pretendente: FERNANDA PIMENTEL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Almir Lacerda da Silva e de Carla Danielle 
de Andrade Pimentel.

O pretendente: VITOR VENANCIO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Roberto Martins e de Cristina Aparecida 
Venancio. A pretendente: BIANCA DA SILVA NEVES, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de telemarketing, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/11/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sérgio Lages Neves e de Ana 
Paula Gomes da Silva.

O pretendente: JOSIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão açougueiro, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (07/04/1971), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armerito Vieira dos Santos e de 
Eunice Ribeiro dos Santos. A pretendente: JANEI GOMES DA CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Campo Formoso, BA, no dia (04/07/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Auto da Cruz e de 
Romilda Gomes da Cruz.

O pretendente: JHONNATA BARBOSA GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Gonçalves e de Silvanice Barbosa Gonçalves. 
A pretendente: JESSICA ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Piritiba, BA, no dia (12/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dalço Macedo da Silva e de Rosilane Almeida Dias.

O pretendente: SERGE PASCAL NDOMOU TCHATCHUANG, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em Loum- República Unida dos Camarões, no dia 
(23/04/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sicomé 
Thérèse. A pretendente: JAQUELINE BARBOSA LAMPACHE DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter de Jesus e de 
Maria José Barbosa dos Santos.

O pretendente: JULIO JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (02/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Marina Jose da Silva. A pretendente: DANIELE 
CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Edilson Ferreira dos Santos e de Marinete Aparecida Rodrigues Lopes.

O pretendente: OSVALDO LIUTI FILHO, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido 
em Sertanopolis, SP, no dia (18/06/1947), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Liuti e de Florinda de Almeida Liuti. A pretendente: MARIA 
DA CONCEIÇÃO E SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Mariana, 
MG, no dia (28/09/1953), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Isaias da Silva e de Emilia Vicência Ferreira.

O pretendente: DANILO ALMEIDA FLAUZINO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Flauzino Filho e de Nilzete Correia Almeida Flauzino. A 
pretendente: COSMA DE OLIVEIRA NETA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Acopiara, CE, no dia (26/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Francinilton de Oliveira e de Maria Irismar Alves de Oliveira.

O pretendente: WESLEY GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão web 
design, nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (01/07/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Gonçalves de Sousa Filho e de Liliana Galdino 
dos Santos. A pretendente: DAYANE ALMEIDA FLAUZINO, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/02/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Flauzino Filho e de Nilzete Correia Almeida Flauzino.

O pretendente: CICERO LIMA SOBRAL, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Colinas, MA, no dia (19/09/1958), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José da Silva Sobral e de Raimunda Maria de Lima. A pretendente: 
ANA MARIA NOGUEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Cicero Dantas, BA, no dia (07/08/1968), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Gomes da Silva e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: WILLIAM CORDEIRO PEDROSO, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em Itarantim, BA, no dia (26/07/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeias Rocha Pedroso e de Rejane Cordeiro Pedroso. A 
pretendente: STÉFANIE FREIRE, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (22/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Aparecida Freire.

O pretendente: VAGNER DIONISIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cortador, 
nascido em Osasco, SP, no dia (03/08/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Dionisio dos Santos e de Maria José dos Santos. A pretendente: 
EDRIANA MARQUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Canarana, BA, no dia (19/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ronaldo Marques de Almeida e de Izabel Cedro de Souza.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão em-
placador, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Hernando da Silva e de Meire Cristina Moreira. A 
pretendente: DANUBIA ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estagiária 
de administração de empresas, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeni Joaquim dos Santos e de 
Dalvany Jesus da Rocha dos Santos.

O pretendente: LUCAS VICTOR DA SILVA SALES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em São Roque, SP, no dia (09/05/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Claudio Sales e de Maria do Carmo da Silva Leite. A 
pretendente: STEPHANIE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Fabia Fernanda de Lima.

O pretendente: FERNANDO VIEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/12/1998), residente e domiciliado em Itaqua-
quecetuba, SP, fi lho de Carlos Eduardo Ribeiro de Sousa e de Gisele Aparecida Vieira Pinto. 
A pretendente: GIOVANNA SANT'ANA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de cabeleireiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Martins do Nascimento e de Ana Paula Sant'Ana.

O pretendente: FERNANDO NUNES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco Ribeiro Filho e de Maria Jose Nunes. A pretendente: 
RAQUEL LEONARDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Bocaiuva, MG, no dia (22/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Leonardo Ferreira de Oliveira e de Filomena Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSEVAN SANTOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
chapeiro, nascido em Inhambupe, BA, no dia (13/10/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Máximo da Conceição e de Valdina Santos da Conceição. 
A pretendente: LUCIENE DA SILVA ESTÊVÃO, estado civil solteira, profi ssão copeira, 
nascida em Inhambupe, BA, no dia (28/05/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo Estêvão e de Lúcia Gonçalves da Silva.

O pretendente: CLAUBER DE BRITO MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquina, nascido em Itarantim, BA, no dia (01/12/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovelino Neres Miranda e de Maria Luciene 
Souza de Brito Miranda. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/03/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ezequiel Raimundo da Silva e de 
Aricene dos Santos Luz.

O pretendente: ODAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Patrocinio Paulista, SP, no dia (14/06/1957), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Furtunato de Oliveira e de Benedita Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil viúva, profi ssão 
cozinheira, nascida em Mundo Novo, BA, no dia (12/11/1953), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlia Dionísia de Souza.

O pretendente: WAGNER OLIVEIRA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador de ônibus, nascido em Salvador, BA, no dia (11/01/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Balbino Gomes Correia e 
de Genivalda Oliveira Nery. A pretendente: JEANE BATISTA PEREIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em Dário Meira, BA, no dia (18/02/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Geraldo Pereira 
e de Luzia Batista Pereira.

O pretendente: MARCOS LUÍS CAPUCHO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Plinio Capucho e de Maria Aparecida Capucho. A pretendente: 
ELIANE SANTANA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
Jaboatão, PE, no dia (10/08/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Bento da Silva e de Maria Severina Santana da Silva.

O pretendente: MÁRCIO GENIVAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em Lagoa de Itaenga, PE, no dia (01/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genival José da Silva e de Sandileuza Maria 
Ribeiro Silva. A pretendente: DANIELA LOPES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Lopes dos Santos e de Felis-
mina Lopes dos Santos.

O pretendente: ADAUTO DE LUCENA DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de almo-
xarifado, nascido em Princesa Isabel, PB, no dia (16/10/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felismino Diniz e de Maria Luzinete de Lucena Diniz. A 
pretendente: LAISE NAYANE SANTOS DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (19/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Homar Luiz do Nascimento e de Regina Pereira dos Santos.

O pretendente: BRUNO DE LUCAS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Nildo dos Santos e de Maria Rita Coelho dos Santos. 
A pretendente: ALANIS MARIANO LEOPOLDINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Denis Vieira Leopoldino e de Marcia Agripina Mariano Leopoldino.

O pretendente: AGNALDO DE FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão analista logistica, 
nascido em Fátima do Sul, MS, no dia (24/03/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Vanildo Gomes de Farias e de Josefa Felix Gomes. A pretendente: MARIA 
APARECIDA OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, 
nascida em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (19/06/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clemente Santos da Silva e de Maria do Rosário Oliveira.

O pretendente: MARCELO CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessora, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Correia da Silva Filho e de Iraci Maia da Silva. A 
pretendente: JULIA DE SOUZA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/02/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Amauri Alves Martins e de Alexandra Dias de Souza.

O pretendente: WEVERTON FELIPE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Fatima Aparecida da Silva. A pretendente: CAROLINE FIGUEIREDO 
RIOS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jailson Figueiredo Rios e de Monica de Cassia Rios.

O pretendente: ADILSON DE ASSIS VALENTIM, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Valentim e de Maria da Gloria Silva Valentim. A 
pretendente: SUELLEN DE SOUZA AVELINO, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudinei Alves Avelino e de Almerinda Maria Bento de Souza Avelino.

O pretendente: EDSON BORGES COSTA, estado civil solteiro, profi ssão eletrecista, 
nascido em Salvador, BA, no dia (07/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Pereira Costa e de Jaciara dos Santos Borges. A 
pretendente: GILMARA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão domestica, 
nascida em Ilheus, BA, no dia (19/03/1978), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Oliveira Santos.

O pretendente: KIRK TADEU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (18/12/1976), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Custodio da Silva e de Maria Maciel da Silva. A pretendente: VIVIANE 
DOS SANTOS COSTA, estado civil solteira, profi ssão micropgmentadora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (31/08/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel de Oliveira Costa e de Terezinha dos Santos Costa.

O pretendente: FERNANDO RODRIGO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Fernandes Mariano da Silva e de Maria Valdelice Mendes Ferreira da 
Silva. A pretendente: REBECA MENEZES COSTA, estado civil solteira, profi ssão atendente 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesulino Pereira Costa e de Noemi Menezes Costa.

O pretendente: MATHEUS DE LUCAS OLIVEIRA MELO, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francieder Alves de Melo e de Débora Donizetti de Oliveira Melo. A 
pretendente: VICTÓRIA FERNANDA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (09/11/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Fernando de Oliveira e de Francisca Silva de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO GIORDANO BARBOZA, estado civil divorciado, profi ssão 
diagramador, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antenor Barboza Filho e de Marlene Margarida Barboza. 
A pretendente: LEIDIJANE MOREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (22/08/1979), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco dos Santos e de Maria Lidia Santos.

O pretendente: JONATHAN MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Santos e de Aparecida Monteiro da Silva. 
A pretendente: EDILENE DOS SANTOS NEVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Ilhéus, BA, no dia (13/12/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neves Filho e de Marilene Rodrigues dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO FELIX BORGES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josivaldo Borges da Silva e de Joseli Felix da Silva. A 
pretendente: VICTÓRIA THAUANE BULGAN, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Bulgan Júnior e de Andréia Lira Sobral Bulgan.

O pretendente: EDSON SANTANA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de almoxarifado, nascido em São Felipe, BA, no dia (26/08/1956), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Felipe Bispo da Cruz e de Joana Lessa Santana da 
Cruz. A pretendente: ROSANA VIEIRA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga da Costa e de Elenita Vieira.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ HENRIQUE DE MIRANDA LARANJO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de engenharia de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Laércio dos Santos 
Laranjo Júnior e de Emília Basílio Miranda Laranjo. A pretendente: ANDREA BLOISE, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/08/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar Antonio Bloise 
e de Maria Jose Mecchi Bloise.

O pretendente: CAIO SERGIO SIQUEIRA RESENDE, estado civil solteiro, pro-
fissão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Souza Resende e de 
Angela Cristiane Siqueira. A pretendente: GABRYELA CASSINI BEGHER, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/06/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wagner Begher 
e de Katia Cassini Begher.

O pretendente: MARCELO FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Fernando de Oliveira 
Martins e de Marilia de Oliveira Martins. A pretendente: RAQUEL LISA RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul Ramiro Rodrigues 
e de Rosa Estela Lisa Rodrigues.

A pretendente: ANA LUCIA DE LAZARI, estado civil solteira, profi ssão adminis-
tradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1961, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anisio de Lazari e de Elza 
Carolina Savio de Lazari. A pretendente: RENATA SALAZAR SOARES, estado civil 
solteira, profi ssão assistente social, nascida em Formiga - MG, no dia 01/07/1972, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Omar Soares Junior 
e de Maria Rita Salazar Soares.

O pretendente: DIEGO DELCIDIO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 12/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Delcidio e de Maria das Dores Delcidio. A pretendente: ANA 
CLARA DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos de Castro e de Rosana Silva Lopes de Castro.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil sol-
teiro, profi ssão designer, nascido em Montes Claros - MG, no dia 21/02/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente de Paula de Carvalho e 
de Sebastina Aparecida de Oliveira Carvalho. A pretendente: RAPHAELA OLIVEIRA 
MENDES, estado civil solteira, profi ssão estagiária de moda, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 06/12/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcelo Pinheiro Mendes e de Cleide de Oliveira Mendes.

O pretendente: RAFAEL YASSUDO RISSATO, estado civil solteiro, profi ssão con-
tador, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Rissato Junior e de Katia Yassudo Rissato. 
A pretendente: RENATA RECHE SIMON PEPPE, estado civil divorciada, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/12/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar Raimundo Peppe e de Alaide 
Cafaro Reche Simon Peppe.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: BRUNO LUIZ DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão emplaca-
dor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/01/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Luiz de Camargo e de Rita de Cassia 
Porta Braz. A pretendente: ALEXSANDRA SOUSA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/04/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lima da Silva e de Lucia 
Maria de Sousa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
carreteiro autônomo, nascido em Guarulhos - SP, no dia (26/11/1965), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Newton José Silva e de Hele-
na Iacona Silva. A pretendente: DALVA JANUARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Palhano - CE, no dia (20/07/1968), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Benedito da Silva e de 
Francisca Januario da Silva.

O pretendente: RAUL FELIPE DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (26/03/1988), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Marcos de Lima e de Bárbara 
Margarete Rocha de Lima. A pretendente: JULLIANY CRISTINA DA SILVA CAMARGO, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (19/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Gustavo Alves de Camargo e de Rozilda Maria da Silva Camargo.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ADNILSON ROSENDO DO NASCIMENTO JUNIOR, profi ssão: analista 
de eventos, estado civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
07/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adnilson 
Rosendo do Nascimento e de Arlete de Godoy do Nascimento. A pretendente: MAIRA 
GOMES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 15/02/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Vieira de Souza e de Leonice Gomes de Souza.

O pretendente: LÁZARO IDEL ALEDEREGUÍA CÁRDENAS, estado civil solteiro, 
profi ssão cozinheiro, nascido em Yaguajay - Las Villas - Cuba, no dia 07/06/1975, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Uriano Gustavo Aldereguía 
Abreus e de Martha Elia Cárdenas Fernández. A pretendente: MARIA DUCINELIA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Ituaçu - BA, 
no dia 14/03/1966, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Aloisio 
Barbosa da Silva e de Carmem dos Santos Ferreira.

O pretendente: AUGUSTO LOPES TUCCI, estado civil divorciado, profi ssão designer, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Laercio Tucci e de Angela Maria Lopes Tucci. A pretendente: 
DÉBORA LUCHETTI CABRAL, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 15/12/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Djalma Luchetti Cabral e de Sebastiana Soares Cabral.

O convivente: RAFAEL FRATESCHI, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 28/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Frateschi Neto e de Odete Augusta Serrão Frateschi. A con-
vivente: JULIANA MOURÃO SILVA CUTOLO, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Atilio José Cutolo e de Maria Alzira Silva Cutolo.

O convivente: RENAN CANDURA DELA LIBERA, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis Dela Libera e de Sueli Aparecida 
Candura Dela Libera. A convivente: MUNIQUE GAVINO DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/08/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ruy de Oliveira e 
de Valéria Gavino.

O pretendente: JOSÉ LUIS QUENTA CORNEJO, estado civil divorciado, profi ssão ins-
petor de qualidade, nascido na Bolívia, no dia (21/06/1977), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Quenta Yujra e de Asunta Cornejo Salinas. A 
pretendente: PATRICIA DE JESUS SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Itabuna - BA, no dia (10/06/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rosirê Evangelista dos Santos e de Vera Lucia de Jesus Silva.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão arquiteto de sistemas, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (05/03/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Marcos 
Rodrigues e de Miriam Tinoco de Souza. A pretendente: LIGIA ZANELLA MARTINS, 
estado civil solteira, profi ssão fonoaudióloga, nascida nesta Capital, Consolação - SP, 
no dia (25/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Alberto Martins Manuel e de Maria Isabel Zanella Manuel.

O pretendente: KELVIN CLEBER LAURA LARICO, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (04/08/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Lamberto Larico Ibanez e de Virginia 
Laura Coronel. A pretendente: ALISON HELEN PACHECO CHURA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida na Bolívia, no dia (30/06/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pacheco e de Flora Chura Mendoza.

O pretendente: RICARDO REINA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (26/11/1977), residente e domiciliado em Guaru-
lhos - SP, fi lho de José Reina Gomes e de Luzinete Felicia Gomes. A pretendente: 
CRISTIANE DIAS LUISI, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Luisi e de Maria Angelica Dias Luisi. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito do município de Guarulhos, 
neste Estado, onde será realizado o casamento. Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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A força do
networking feminino

Nos últimos tempos, muitas 

entidades e institutos de 

pesquisa têm abordado a 

questão da desigualdade 

de gênero

Contudo, ainda são poucas 
as ações efetivas para 
mudar essa realidade. 

Logo, em vez das mulheres 
esperarem que as empresas 
se conscientizem e realmente 
enxerguem o quão benéfi co é 
inseri-las em cargos de lide-
rança, elas devem arregaçar as 
mangas e partir para ação, como 
por exemplo, criando uma rede 
de “networking feminino” com-
posto por profi ssionais em altos 
cargos de gestão e infl uentes. 

Claro que a divulgação de da-
dos que mostrem a desigualdade 
e a discussão sobre isso é de 
extrema importância e não pode 
parar, mas é preciso também que 
as mulheres se tornem de fato 
protagonistas das suas carrei-
ras. Um movimento simples é 
investir em uma rede de apoio 
formada por outras profi ssionais 
infl uentes e não fi car presa ape-
nas no networking tradicional, o 
qual provavelmente será forma-
do em sua maioria por homens. 

Segundo estudo das universi-
dades Notre Dame e Northwes-
tern, mulheres que possuem um 
grupo de apoio sólido formado 
por outras profi ssionais têm 
mais chances de atingir posições 
de liderança de alto escalão. Isso 
ocorre porque a comunicação 
entre as mulheres fl ui de forma 
clara, objetiva e com padrões 
que elas reconhecem. Diferen-
temente do que acontece em um 
networking normal. Sem falar 
que elas possuem a capacidade 
de se colocar no lugar da outra 

e entender as difi culdades em 
romper o famoso Teto de Vidro. 

Além disso, essa rede pode 
ajudar a responder questões, 
como: de que forma posso dizer 
ao chefe ou ao recrutador que 
planejo ter uma família no futu-
ro?; como saber se a organização 
pretendida realmente promove 
a igualdade de gêneros?,etc. 
Para se ter ideia, ainda segundo 
a pesquisa, mais de 75% das 
mulheres de alto escalão eu 
possuíam fortes laços com um 
círculo interno dominados por 
outras profi ssionais. 

Mas, atenção! Não se deve 
deixar de lado o tradicional 
networking composto pela 
variedade de gêneros, mais ter, 
em paralelo, um círculo inter-
no de confi ança. Até porque, 
segundo o estudo, aquelas que 
possuem esse tipo de rede de 
apoio têm um nível esperado 
de colocação no emprego 2,5 
vezes maior do que as mulheres 
com um networking limitado 
ou “dominado” por homens, 
enquanto para os homens basta 
apenas eles terem uma grande 
rede de contatos, independente 
do gênero, para terem 1,5 vezes 
mais chances de ganhar uma 
posição de alto escalão do que 
os outros homens. 

As conexões masculinas são 
importantes para saber sobre 
oportunidades de emprego e 
movimentações de mercado, 
já a rede de apoio feminino 
ajudará efetivamente a mulher 
a alcançar cargos de liderança 
e avançar na carreira. Então, 
mãos à obra!

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela International 

Coach Federation (ICF) e Sócia-fun-
dadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: PAULO JOSÉ ALMEIDA VILAR, profi ssão: farmaceutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Terezinha de Goiás, GO, data-nascimento: 30/08/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Renilson Santos Almeida e de Maria 
Rivonilde Gonçalo Vilar. A pretendente: JANIS MARIA FERREIRA SILVA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Socrates Cesar Ferreira 
Silva e de Ailde Pereira de Souza Silva.

A pretendente: JÉSSICA DE CARVALHO SAMPAIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Gilberto Pereira Sampaio e de Bernadete de Carvalho Sampaio. 
A pretendente: GABRIELLE MARTINS DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Lourival Oliveira da Silva e de Rosinei Martins Adolfo.

O pretendente: RAIHÉLITON DOS SANTOS CERQUEIRA CARLOS, profi ssão: 
vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 
27/03/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helio Brandão Carlos 
e de Raidilza dos Santos Cerqueira Carlos. A pretendente: ALLINE MARTINS 
RODRIGUES SANTOS, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Edson Rodrigues dos Santos e de Luciana Assis Martins.

O pretendente: LUIS KELVIN DA SILVA SOUZA, profi ssão: caldeireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Romão de Souza e de Maria Sergineide 
da Silva Souza. A pretendente: JENIFFER FERNANDA QUINTINO, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Zeila Fernanda Quintino.

O pretendente: HENRIQUE MATEUS ARAUJO DE SOUSA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Brasil de Sousa e de Maria 
Rocha de Araujo. A pretendente: TEREZA RAQUEL LAMENHA ALVES, profi ssão: 
esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 
31/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Mario de Lima 
Alves e de Andreza Lamenha dos Santos.

O pretendente: GUILHERME VICENTE GOMES, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Wagner da Silva Gomes e de Rosimeire Vicente de Souza 
Gomes. A pretendente: NATHÁLIA MORETO FERREIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauricio André Ferreira e de Patricia Moreto da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 21/07/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Almerindo Bispo dos Santos e de Luzia Silva 
dos Santos. A pretendente: PÂMILA DE JESUS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 06/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Bispo dos Santos e de Julia de Jesus Santos.

O pretendente: AVERALDO ALVES DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 11/10/1954, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves da Silva e de Antonia Alves da Silva. 
A pretendente: RITA DE KACIA SOUZA, profi ssão: diarista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Paulista, PB, data-nascimento: 02/08/1964, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Margarida Francisca de Souza Santos.

O pretendente: NILSON DORIVAL ALEXANDRE FILHO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilson Dorival Alexandre e de Jovelina de Jesus 
Andrade Alexandre. A pretendente: GISLAINE SOUSA PAIXÃO SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso Paixão Santos e de Cicera Sousa Damaceno.

O pretendente: MÁRCIO PAULO DE PAIVA, profi ssão: porteiro/vigia, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Félix de Minas, Ex-Frei Jorge, MG, data-nascimento: 09/10/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Fialho de Paiva e de Maria Paula Barbosa. 
A pretendente: IRISLAINE DIAS SIMÃO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Esperidião Simão e de Ana Dias de Assis Simão.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SANTOS AMARAL, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/12/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Neves Amaral e de Cristiana Pinto 
dos Santos. A pretendente: NICOLE APARECIDA DO NASCIMENTO SATILIO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Satilio de Oliveira e de Delba Aparecida do Nascimento.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: eletrecista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio de Barros Souza e de Maria Celeste Ribeiro de Souza. A 
pretendente: TAMYRIS DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Ferreira da Costa e de Rita Cassia dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO PRADO GARIBALDE, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/01/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Garibalde e de Maria Aparecida do Prado 
Garibalde. A pretendente: ESINÉA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: copeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/07/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Pereira dos Santos e de Ernestina 
Fernandes dos Santos.

O pretendente: JEFERSON CORDEIRO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Cordeiro dos Santos e de Creusa da 
Silva Cruz. A pretendente: JOICE BERTODO DA SILVA, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jeronimo Bertodo da Silva.

O pretendente: ALEX ESCARPIM DE ALMEIDA, profi ssão: técnico eletronico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moisés Teodoro de Almeida e de Márcia 
Noronha Escarpim de Almeida. A pretendente: JESSICA BASTOS DA SILVA, profi ssão: 
assistente de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Bastos da Silva e de Rosi Consolini de Mattos Silva.

O pretendente: DANIEL SANTANA PRAINHA, profi ssão: enc. adminitrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mauro Prainha e de Divina Alice Santana Prainha. 
A pretendente: ANA DARK DA SILVA SANTOS, profi ssão: aux. de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 13/01/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre José dos Santos e de 
Marilene Aurora da Silva Santos.

O pretendente: EDMILSON TOMAZ DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 17/08/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Tomaz de Oliveira e de Maria da Conceição 
de Oliveira. A pretendente: ROSANA VIANA DIAS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito José Dias e de Miriam Lopes Viana Dias.

O pretendente: AURÍ PEREIRA PAIXÃO, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ourolândia, BA, data-nascimento: 20/07/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Andre Nunes Paixão e de Tereza Miranda Pereira. A pretendente: 
FERNANDA XAVIER DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Pindobaçu, BA, data-nascimento: 07/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Samuel Alves dos Santos e de Helena de Jesus Xavier.

O pretendente: JOSÉ WANDERLEY DA SILVA, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jurema, PE, data-nascimento: 07/10/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Laurentino da Silva e de Maria Quiteria 
da Silva. A pretendente: AUDINA TAVARES DA CUNHA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Cunha Neto e de Teresa Alves 
Tavares da Cunha.

O pretendente: JONAS SILVEIRA SOUZA E SILVA, profi ssão: vendedor de auto 
peças, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcio Artone Souza e Silva e 
de Solange Silveira dos Santos Souza e Silva. A pretendente: ERICA DA SILVA 
SANTOS, profi ssão: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elson 
Cavalcante dos Santos e de Marynice de Jesus da Silva.

O pretendente: ROGER HENRIQUE SZTUKALSKI SENA, profi ssão: aux. de PCP, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josiel Pedreira Sena e de Raquel 
Sztukalski Sena. A pretendente: BIANCA GLAVINA HONORATO SOARES, profi ssão: 
aux. de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Honorato Soares Filho e de Miriam Glavina Honorato Soares.

O pretendente: ADILTON ONÓRIO DOS SANTOS, profi ssão: comprador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piraí do Norte, BA, data-nascimento: 03/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ailton Onório dos Santos e de Maria da Conceição 
Jesus dos Santos. A pretendente: JOICE ROSA CHONG, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Won Chol Chong e de Maria Rosa Chong.

O pretendente: FAGNER PEREIRA VAREJÃO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Rozenildo Miranda Varejão e de Marlene Pereira Varejão. A 
pretendente: MÁRCIA DIAS SIMÃO, profi ssão: assistente social, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 05/10/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Esperidião Simão e de Ana Dias de Assis Simão.

O pretendente: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA NASCIMENTO, profi ssão: engenheiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edison Mendes do Nascimento e 
de Marleide Oliveira Nascimento. A pretendente: DEUSÉLIA DOS SANTOS MENDES, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Ibipitanga, BA, data-nascimento: 
26/12/1994, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Valdir Mendes Gomes e 
de Elenice Cândida dos Santos Gomes.

O pretendente: JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo dos Santos e de Elísia Alves dos 
Santos. A pretendente: KETHELIN NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cardoso dos Santos e de Josilda do 
Nascimentos Santos.

O pretendente: PEDRO GONÇALVES DE CARVALHO FILHO, profi ssão: manobrista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Antonio Gonçalves, BA, data-nascimento: 
13/02/1978, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gonçalves de 
Carvalho e de Maria Madalena Lopes de Carvalho. A pretendente: WILMA DA SILVA 
RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, 
data-nascimento: 18/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilton 
Lopes Ribeiro e de Maria Lucia Silva Ribeiro.

O pretendente: MARCIO RICARDO SOARES FERREIRA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 03/01/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Severino Ferreira e de Maria Severina de 
Carvalho Soares. A pretendente: VIRGINIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de 
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 27/05/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Batista Alves de Oliveira e de 
Irene Josefa da Silva de Oliveira.

O pretendente: ANGELO RAMOS DE FIGUEREDO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Joaquim de Figueredo e de Marinalva 
Ramos de Figueredo. A pretendente: MARQUILENE RODRIGUES LIMA, profi ssão: 
técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Rodrigues Lima e de Maria Izabel Lima.

O pretendente: ADERLAN DE JESUS SANTOS SILVA, profi ssão: aux. de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adelanio Santos Silva e de Valdineide 
Bispo de Jesus. A pretendente: GRASIELE LIMA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Francisco da Silva e de Giselle Lima Pinto.

O pretendente: FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Linhares, ES, data-nascimento: 08/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosalia Pereira dos Santos. A pretendente: 
SOLANGE COSTA VENANCIO CANCIAN, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Eunapolis, BA, data-nascimento: 25/06/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Rocha Venancio e de Edite Miranda Costa 
Venancio.

O pretendente: ATAIDE MATIAS DOS SANTOS, profi ssão: policial miltar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Francisco dos Santos e de Maria Adelia 
Matias dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Pedro-Garanhuns, PE, data-nascimento: 
23/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Luiz de Souza 
e de Cleonide Alves da Silva.

O pretendente: EMANUEL DE BRITO LOURENÇO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mulungu, CE, data-nascimento: 27/12/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Lourênço Filho e de Margarete de Brito. A 
pretendente: ESTHER FERNANDES GABRIEL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 06/01/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Sidney Gabriel e de Irene Cristina 
Fernandes Gabriel.

O pretendente: EDUARDO JUSTINO DA SILVA, profi ssão: dedetizador junior, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Justino da Silva e de Maria Gorete 
Arcanjo da Silva. A pretendente: STEPHANIE SANTANA DOS REIS, profi ssão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ubirajara Lopes dos 
Reis e de Elizangela Maria de Santana.

O pretendente: ROBSON ROSA DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Therezinha Rosa de Oliveira. A 
pretendente: CÍNTIA DA SILVA GUERRA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jair da Silva Guerra e de Rute da Silva Guerra.

O pretendente: MATEUS AVILA GOMES JUNIOR, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mateus Avila Gomes e de Luciana Carvalho de 
França Avila. A pretendente: MONICA DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aldias Francisco do Nascimento e de 
Maria Conceição da Silva Nascimento.

O pretendente: ARTHUR SILVEIRA RAMALHO, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Leandro Ramalho e de Mileine Lima da Silveira 
Ramalho. A pretendente: PALOMA DE AQUINO NUNES, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Jaceilmo Pereira Nunes e de Nubia Lafaeth 
Alves de Aquino.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA, profi ssão: mecânico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-dascimento: 03/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Neto e de Raimunda Juvina 
de Souza. A pretendente: ISABELA CAROLINA DE FARIAS, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Angelo de 
Farias e de Luciamara da Silva.

Rubens Daniel (*) 

Não é mais possível pensar 
em silos quando se fala 
em conhecimento, de-

sempenho e processos. Ferra-
mentas colaborativas permitem 
formar equipes mais diversifi -
cadas, distribuídas e móveis, 
que geram mais inteligência 
e transformam os negócios. A 
produtividade hoje é baseada 
em mobilidade, colaboração, 
inteligência e segurança. 

Mas com tantas informações 
sensíveis sendo compartilhadas 
em chats, reuniões online, ar-
quivos, e-mails e redes sociais 
corporativas, em dispositivos 
diversos, a segurança é funda-
mental, com o uso de soluções 
que garantam privacidade, 
transparência e controles de 
usuários, identifi cando, inter-
ceptando e respondendo às 
ameaças. A concorrência é acir-
rada, a espionagem industrial é 
uma realidade e os hackers es-
tão de prontidão, monetizando 
seus ataques.

Além dos ataques externos, 
também é preciso proteger os 
dados corporativos contra vaza-
mentos acidentais provocados 
pelos funcionários, criando re-
gras para o compartilhamento 
e funcionalidades como copiar/
colar, garantindo a segurança 
da informação em todo o seu 
ciclo de vida.

Quando uma empresa é alvo 
de um ataque cibernético e as 
soluções de segurança não con-
seguem impedir o vazamento de 
dados, as principais consequ-
ências, segundo a consultoria 
Deloitte, são a desvalorização da 
marca, perda de valor no rela-
cionamento com cliente, queda 

Security Report

Saiba como garantir a segurança 
no uso de ferramentas colaborativas

Colaboração é a atual palavra de ordem para o sucesso dos negócios

no valor da receita por conta 
dos contratos perdidos, perda 
de propriedade intelectual ,au-
mento do prêmio de seguros e 
aumento do custo do crédito.

Brad Smith, presidente da 
Microsoft, ressalta que hoje 
o trabalho mais demorado e 
desafiador nas operações de 
segurança é identifi car e corri-
gir ameaças antes que elas se 
espalhem, junto com o controle 
de acesso a dados confi denciais, 
sem afetar a produtividade. Ele 
também destaca que a segurança 
é cada vez mais um trabalho de 
equipe, uma responsabilidade 
compartilhada, reunindo dados 
de inteligência de todas as redes 
por onde trafegam os dados, 
empresa, parceiros e clientes. 

Nenhum líder de negócio, em 
sã consciência, pode colocar a 
sustentabilidade fi nanceira da 
sua empresa em risco por se 
descuidar da segurança ciber-
nética. E, ao mesmo tempo, não 
pode prescindir de ferramentas 
de colaboração. A boa notícia 
é que é possível colaborar com 

segurança.
Inovadoras soluções de Se-

curity Assessment analisam 
o uso das ferramentas de 
colaboração e classificam o 
nível de conformidade de seu 
ambiente, criando um roteiro 
personalizado para otimizar a 
estratégia de segurança. 

Novas ferramentas de segu-
rança permitem gerenciar o 
ambiente a partir de um painel 
único, determinando rapidamen-
te quais controles devem ser ha-
bilitados para ajudar a proteger 
usuários, dados e dispositivos. 
Também ajudam a avaliar o nível 
de impacto das mudanças para o 
usuário e os custos de implemen-
tação, com base em uma tabela 
de classifi cação de segurança.  

A partir dessa classifi cação, 
é possível priorizar ações de 
otimização e implementar me-
lhorias que farão a diferença 
no seu negócio, com a segu-
rança necessária para o uso 
de ferramentas colaborativas, 
criando ambientes de trabalho 
modernos e produtivos. 

E o que é um ambiente de 
trabalho moderno? Segundo 
Loredane Feltrin, diretora de 
produtividade da Microsoft 
Brasil, “é aquele que de fato 
permite que cada colaborador 
possa ter o melhor desempenho 
em seu trabalho, sendo mais 
produtivo e interagindo de 
forma mais rápida e efi ciente 
no seu time e com outras equi-
pes na empresa”, com o uso de 
ferramentas de colaboração que 
ofereçam segurança, resiliência 
e agilidade. 

A grande questão está em 
como incentivar e facilitar 
a colaboração e gerenciar o 
ambiente de segurança, pas-
sando do alerta à investigação 
e à correção automática com a 
agilidade necessária para que 
dispositivos e dados não sejam 
comprometidos. A resposta 
para esse desafi o está no uso de 
inovadoras ferramentas de de-
tecção e correção de ameaças.

(*) - É Business Development 
Manager da Softline Brasil.

Novas ferramentas de segurança permitem gerenciar o ambiente a partir de um painel único.
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