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“É melhor ser 
infeliz, porém 
estar inteirado 
disso, do que ser 
feliz e viver sendo 
feito de idiota”.
Fiódor Dostoiévski (1821/1881)
Escritor russo
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A Associação de Co-
mércio Exterior do 
Brasil (AEB) infor-

mou ontem (17) que revi-
sou suas estimativas para a 
balança comercial brasileira 
em 2019. O superávit, que 
havia sido estimado em US$ 
32,7 bilhões, subiu para US$ 
52,2 bilhões na nova proje-
ção, resultado 10,9% abaixo 
dos valores de 2018 (US$ 
58,6 bilhões). As projeções 
para exportações subiram 
de US$ 209,1 bilhões para 
US$ 223,7 bilhões, uma que-
da de 6,7% em relação aos 
US$ 239,8 bilhões estimados 

Comércio exterior: previsto 
superávit de US$ 52,2 bilhões 
na balança comercial

anteriormente. 
No que se refere às impor-

tações, as projeções recuaram 
de US$ 186,3 bilhões para US$ 
171,5 bilhões, uma queda de 
5,4% em comparação ao resul-
tado de 2018. O presidente da 
AEB, José Augusto de Castro, 
destacou que a corrente de 
comércio projetada em US$ 
395,266 bilhões para este ano 
fi cará abaixo dos US$ 421,114 
bilhões apurados no ano pas-
sado, e distante do recorde 
de US$ 482,292 bilhões de 
2011. “O que gera a atividade 
econômica não é o superávit 
e, sim, a corrente de comércio 

que, em queda, faz a atividade 
econômica cair.”

Agumas “surpresas” contri-
buíram para a revisão, para 
baixo, da balança comercial. 
Entre elas, a queda da barra-
gem da mineradora Vale, em 
Brumadinho; a guerra comer-
cial entre China e Estados 
Unidos; a crise na Argentina, 
que acelerou este ano; o PIB 
brasileiro, cuja previsão inicial 
era de 2,5% e caiu para menos 
de 0,8%; além do crescimento 
da China, que será menor do 
que em anos anteriores.

“O conjunto contribuiu 
para oscilações das commo-

A pauta de exportações brasileiras continua concentrada em commodities

e não em manufaturados, de maior valor agregado.

dities (produtos minerais e 
agrícolas comercializados no 
exterior). No caso do Brasil, 
foi mais para baixo do que 
para cima”, disse Castro. Ele 
lembrou que a peste suína 
na China teve impacto na 

exportação de carnes e de 
soja brasileira. A pauta de ex-
portações brasileiras continua 
concentrada em commodities 
e não em manufaturados, 
de maior valor agregado. A 
aprovação das reformas es-

truturais previdenciária e 
tributária é importante, mas 
seu efeito só será sentido 
mais adiante, disse Castro. 
“Cria expectativa para o fu-
turo, mas é difícil ter impacto 
ainda em 2019” (ABr).

ONU: 1,7 milhão 
de pessoas foram 
infectadas pelo HIV

O Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/Aids 
(Unaids) divulgou que cerca de 
1,7 milhão de pessoas em todo 
o mundo foram infectadas pelo 
vírus em 2018 – uma redução de 
16% em relação a 2010. O es-
tudo, lançado em Genebra, na 
Suíça, e em Eshowe, na África 
do Sul, alerta, entretanto, que, 
enquanto alguns países têm 
avanços acentuados, outros 
observam o aumento de novas 
infecções pelo vírus e de mortes 
relacionadas à aids. 

“A epidemia do HIV pôs em 
foco muitas falhas da socieda-
de. Onde há desigualdades, 
desequilíbrios de poder, vio-
lência, marginalização, tabus, 
estigma e discriminação, o HIV 
toma conta”, avalia a diretora 
do Unaids, Gunilla Carlsson. 
O panorama da epidemia no 
mundo está mudando: em 2018, 
mais da metade de todas as 
novas infecções por HIV foram 
em pessoas que integram as 
chamadas populações-chave, 
que incluem profi ssionais do 
sexo, pessoas que usam drogas, 
homens gays, transexuais e 
presidiários – e seus parceiros.

Globalmente, as novas infec-
ções por HIV entre mulheres 
jovens (com idade entre 15 e 24 
anos) caíram 25% entre 2010 e 
2018. “Esta é uma boa notícia, 
mas, é claro, continua a ser 
inaceitável que 6 mil meninas 
adolescentes e mulheres jovens 
sejam infectadas pelo HIV toda 
semana (ABr).

O Palácio do Planalto infor-
mou que o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, vai 
ao Arquipélago de Fernando 
de Noronha hoje (18), para 
vistoriar os serviços prestados 
pela concessionária EcoNoro-
nha, empresa que administra 
as visitas ao parque marinho. 
Salles será acompanhado pelo 
presidente do Embratur, Gilson 
Machado.

De acordo com o porta-voz 
da Presidência da República, 
Otávio Rêgo Barros, o contrato 
em vigor será respeitado, mas a 
ideia é tentar buscar, de forma 
consensual, a redução de tarifas 
de visitação cobradas dos turis-
tas que frequentam o atrativo, 
“sem ofender os aspectos de 
proteção ambiental, que são 

tão importantes ao governo do 
presidente”.

Atualmente, o turista paga 
duas taxas para entrar na ilha. O 
governo de Pernambuco cobra 
R$ 73 por dia de permanência. 
Já o governo federal cobra R$ 
106 para brasileiros e R$ 212 
para estrangeiros.  De acordo 
com o ICMBio, que administra 
os parques nacionais, cerca de 
70% do valor arrecadado pela 
concessionária são aplicados 
em melhorias na unidade, como 
limpeza, manutenção e cons-
trução de trilhas e estrutura de 
acesso e proteção ambiental. 
No último fi m de semana, o 
presidente Jair Bolsonaro cri-
ticou o valor da taxas cobradas 
em Fernando de Noronha, que 
classifi cou de “roubo” (ABr).

Brasileiros respondem 
por 85% dos pedidos 
de cidadania na Itália

Os brasileiros respondem 
por 85% dos processos de 
reconhecimento de cidadania 
por direito de sangue (jus 
sanguinis) feitos na Itália. Os 
dados são do Ministério do In-
terior italiano. Em 2017, último 
ano com números consolidados 
disponíveis, 8.252 pessoas re-
conheceram sua cidadania jus 
sanguinis na Itália, sendo que 
7.014 eram do Brasil.

Na sequência, com 549 
indivíduos (6,7%), apare-
cem os argentinos, seguidos 
por marroquinos, com 109 
(1,3%), americanos, com 69 
(0,8%), e venezuelanos, com 
65 (0,8%). Cidadãos de outras 
nacionalidades correspondem 
a 5,4% dos processos. Os nú-
meros contemplam apenas os 
pedidos de reconhecimento 
de cidadania por direito de 
sangue feitos na Itália, ex-
cluindo os dados referentes 
aos processos que tramitam 
na rede consular. 

Quando se leva em conta 
todos os tipos de cidadania 
(por tempo de residência, 
casamento ou outros moti-
vos), os brasileiros caem para 
terceiro lugar no ranking. Em 
2017, a Itália registrou 146.605 
processos de aquisição de cida-
dania (termo técnico utilizado 
pelo Istat), sendo 27.112 de 
albaneses (18,5%), 22.645 de 
marroquinos (15,4%) e 9.936 
de brasileiros (6,8%) (ANSA).

Jair Bolsonaro, ao lado do presidentes Maurício Macri (Argentina).

Ao discursar na sessão ple-
nária da 54ª Cúpula de Che-
fes de Estado do Mercosul, 
em Santa Fé, na Argentina, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse que vai trabalhar para 
acelerar a modernização do 
bloco sul-americano. O Brasil 
assume a presidência pro tem-
pore (rotativa) do grupo pelos 
próximos seis meses. “Quero 
fi rmar o compromisso do meu 
governo com a modernização 
e a abertura do nosso bloco, 
fazendo dele um instrumento 
de comércio com o mundo, 
sem viés ideológico. Vencemos 
essa barreira, e a conclusão do 
acordo de livre comércio com 
a União Europeia é resultado 
concreto dessa nova orienta-
ção”, disse.

Após o acordo com a UE, Bol-
sonaro disse que o bloco planeja 
concluir as negociações com a 
Associação Europeia de Livre 

O Ministério da Educação 
(MEC) quer criar um fundo 
de natureza privada, cujas co-
tas serão negociadas na Bolsa 
de Valores, para fi nanciar as 
universidades e institutos 
federais. Esse fundo contará, 
inicialmente, com R$ 102,6 
bilhões. A maior parte desses 
recursos, R$ 50 bilhões, virá do 
patrimônio da União. A inten-
ção é que esse esses recursos 
fi nanciem pesquisa, inovação, 
empreendedorismo e interna-
cionalização das instituições 
de ensino.

O fundo é a principal estra-
tégia do programa Future-se, 
apresentado ontem (17) pelo 
MEC. O fundo será composto 
ainda por R$ 33 bilhões de 
fundos constitucionais, por R$ 
17,7 bilhões provenientes de 
recursos angariados com leis 
de incentivos fi scais e depósitos 

Esses recursos deverão fi nanciem pesquisa, inovação e 

internacionalização das instituições de ensino.

Arquivo/ABr
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Uma hospedagem de cinco 
dias na cadeia montanhosa 
das Dolomitas, na Itália, com 
paisagens de tirar o fôlego, 
lagos turquesas e contato com 
a natureza. Tudo isso de graça. 
A oferta está sendo feita por 
municípios dos alpes italianos 
que se uniram em uma campa-
nha para promover o turismo. 

Porém, para ser contemplado 
com a viagem, é preciso aceitar 
uma única condição: não usar 
(nem levar na mala) o celular e 
o computador, além de auxiliar 
como voluntário em obras de 
melhorias no território, que foi 
afetado em outubro de 2018 
por uma forte tempestade que 
provocou alagamentos, desmo-
ronamentos e queda de árvores. 

A inédita experiência está 
sendo oferecida por sete ci-
dades da região do Vêneto, da 
província de Belluno: Rocca 

Pietore (Marmolada), Alleghe 
(Monte Civetta), Colle Santa 
Lucia (Passo Giau), Livinallon-
go del Col di Lana - Arabba 
(Passo Campolongo), Cenceni-
ghe (Cima Pape), San Tomaso 
Agordino (Sasso Bianco), 
Taibon Agordino (Agner, Valle 
di San Lucano).

Batizada de “Recharge in natu-
re, in the Heart of the Dolomites” 
(“Recarregue as energias na 
natureza, no coração das Dolomi-
tas”, na tradução), a campanha 
prega que “somente a natureza 
sabe ensinar certas lições, como 
aprender a viver consigo mesmo, 
fazendo o bem a tudo e a todos”. 

A proposta prevê uma estadia 
gratuita entre os dias 13 e 17 
de setembro, em um refúgio de 
Alto Agordino. Os interessados 
devem se inscrever até dia 9 de 
agosto no site (recharge.hear-
tofthedolomites.org) - (ANSA).

O destino é a cadeia de montanhas Dolomitas,

nos alpes italianos.

Ivan Bueno/APPA/Reprodução

ANSA

Registro de crimes
Dados do Sistema Nacional de 

Segurança Pública mostram que a 
ocorrência de crimes no país caiu no 
1º trimestre, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Os 
que mais caíram foram os referentes 
aos crimes de roubo a instituições 
fi nanceiras (-41%); roubo de carga 
(-38%) e roubo de veículos (-30%). 
Quanto ao roubo de veículos, em 2018, 
foram 66.477 casos, contra 46.844 em 
2019. Também houve redução de 23% 
nos índices de latrocínio

Ministério da Educação quer criar fundo 
para fi nanciar universidades federais

lógica; aproximar as institui-
ções das empresas; estimular 
intercâmbio de estudantes e 
professores; fi rmar parcerias 
com instituições privadas 
para promover publicações de 
periódicos fora do país; entre 
outras ações. 

A adesão das universidades 
e institutos será voluntária. O 
MEC não detalhou os critérios 
de distribuição de recusos 
entre as instiuições.

O fundo será composto pelo 
patrimônio da União, como 
terrenos cedidos pelo Minis-
tério da Economia para esse 
fi m. Por isso, os recursos serão 
integralizado com fundos de 
investimento imobiliário. O mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, garantiu que a 
proposta não inclui a cobrança 
de mensalidade nas graduações 
das instituições públicas (ABr). 

à vista, por R$ 1,2 bilhão de 
recursos da cultura e por R$ 
700 milhões provenientes da 
utilização econômica do espaço 
público e fundos patrimoniais. 

Os recursos serão voltados 

para a instalação de centros 
de pesquisa e inovação, bem 
como parques tecnológicos; as-
segurar ambiente de negócios; 
criação de startups, ou seja, 
de empresas com base tecno-

Campanha premia com 
viagem à Itália para 

quem fi car sem celular

Ministro vai a Noronha discutir 
tarifa cobrada de turistas

Bolsonaro agirá pela 
‘modernização’ do Mercosul

Comércio e avançar nas conver-
sas com o Canadá, a Singapura 
e a Coreia. Destacou o acordo 
assinado que elimina a cobrança 
de roaming internacional de 
serviços de telecomunicações 
entre pessoas que residem nos 
países-membros do bloco. “Te-
mos aí um exemplo da diferença 
para melhor que o Mercosul 
pode fazer no cotidiano do ci-
dadão, eliminando difi culdades 
e burocracias”.

Bolsonaro também disse 
que o Brasil vai continuar o 
trabalho da presidência pro 
tempore argentina, de revisão 
da tarifa externa comum  para 
a modernização da política 
comercial do Mercosul e de 
reforma institucional do bloco 
com enxugamento do número 
de órgãos. Também afi rmou 
que, à frente da presidência 
rotativa do grupo, vai focar nas 
negociações externas. 

“Compartilhamos a visão de 
que para cumprir seu papel de 
motor do desenvolvimento o 
nosso bloco deve se concentrar 
em nas negociações externas 
– aí com grande apoio do meu 
ministro das Relações Exterio-
res, no zelo das indicações das 
embaixadas também sem o viés 
ideológico do passado. Então, 
focamos nisso, na nossa tarifa 
externa comum e em nossa 
reforma institucional” (ABr).
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A imprescindível 
serenidade

Após a Segunda Guerra 

Mundial, 44 países se 

reuniram em Breton 

Woods (EUA) para 

estabelecer a nova 

ordem econômico-

fi nanceira, visando a 

estabilidade monetária 

das nações

Consolidou-se, defi niti-
vamente, a preferência 
e o apego ao dinheiro, 

o fetiche e o ídolo cultuado 
pela humanidade, um simples 
papel pintado que, na verdade, 
representa a grande ilusão 
criada pelo materialismo, 
sendo aceita coercitivamente 
pelo seu poder de comprar as 
coisas, inclusive os seres hu-
manos. A cobiça pelo dinheiro 
não tem limites; mas algum 
dia se evidenciará o seu pé de 
barro. Até lá, assistiremos a 
muitas desgraças.

As relações comerciais pas-
saram a se efetivar de forma 
crescente em dólares, moeda 
da qual tudo passou a de-
pender. Em geral, os países 
mal geridos, dependentes de 
commodities e suas instabi-
lidades, buscavam fi nancia-
mento externo para cobrir os 
continuados rombos. Quanto 
mais o Estado foi ampliando 
a sua interferência na vida 
econômica, mais dependente 
foi se tornando de tomar di-
nheiro no mercado, pois sua 
arrecadação era insufi ciente 
para cobrir todos os encargos 
e desperdícios. 

Isso veio a calhar porque o 
dinheiro sempre tende a au-
mentar, por novas emissões ou 
ganhos. Financiar os governos 
perdulários se mostrou como 
oportuna forma de absorver os 
excedentes. No entanto, com o 
avolumar da dívida, acrescida 
de juros, formou-se a bola de 
neve com suas ameaças ao 
sistema. Então surgiram as 
receitas de austeridade geral, 
por vezes sem bom senso, ge-
rando crises e instabilidades.

O dinheiro continuou sendo 
emitido e crescendo. Hoje se 
prega juros baixos ou nega-
tivos. A capacidade de criar 
dinheiro envolve uma grande 
complexidade de variáveis e 
consequências que requerem 
mais aprofundamento para que 
favoreçam o progresso em vez 
de travá-lo.  Nas últimas déca-
das, enquanto nos bastidores 
os personagens urdiam planos 
de partilha do butim, no palco 
da vida predominavam falsas 
aparências. Com a expansão 
dos abusos, rompeu-se a cor-
tina pondo a descoberto as 
mazelas tramadas às escondi-
das, expondo-as para lavagem 
geral. 

No cenário mundial, ocorre 
a luta entre os que querem se 
esconder ao abrigo das corti-
nas e os que desejam abri-las 

amplamente. A tendência é 
que caiam as cortinas encobri-
doras da verdade, mas o que se 
verá não será bonito, agravado 
por lutas para manter uma 
situação que não se sustenta 
mais. Os homens se digladiam 
para encobrir a verdade e se 
manterem no poder.

Com a abertura comercial, 
vários setores fabris perderam 
potência interrompendo o 
aprendizado tecnológico; hoje, 
além do atraso, deixamos de 
produzir vários itens, provo-
cando declínio na produção 
de manufaturas. A importação 
depende do preço do dólar, que 
depende da taxa de juros, mas 
a dívida subiu muito. O Brasil 
não fabrica dólar e a economia 
estagnou. Perdemos terreno 
na indústria, exportamos tudo 
in natura, inclusive o precioso 
algodão, mas importamos teci-
dos e confecções. 

Com o real valorizado a juros 
elevados formamos grande 
montante de dívida, acrescida 
da indisciplina fiscal. Bons 
empregos foram exportados, a 
renda caiu. O desarranjo é glo-
bal, mas de difícil solução face 
aos interesses egoísticos. Há 
de se examinar atentamente 
as causas e buscar a solução.

O Brasil está correndo o sério 
risco de fazer parte do grupo 
com atraso geral, sem rumo, 
sem autonomia. Precisamos 
de união em defesa do país e 
esforço para evitar a consu-
mação do declínio. É preciso 
entender o que se passa nos 
bastidores internacionais. A 
guerra comercial aumenta a 
turbulência na economia. O 
crescimento da dívida já vinha 
de longe, mas não se dava 
muita atenção; de repente, se 
percebe o tamanho do buraco 
que trava tudo.

Os acontecimentos se suce-
dem velozmente atropelando 
tudo, isto é, um em cima de 
outro e de outro. As pessoas 
se vergam sob a pressão. Isso 
mexe com os nervos delas que, 
inquietas, não seguram, não 
fi ltram e como pingue-pongue 
é um bate e volta sem pausa. 
Uma pessoa já impactada pelo 
acontecimento está desarma-
da e se ainda recebe o rebate 
de outra, tem duplo impacto 
sobre o cérebro e se expande 
pelo corpo. 

É preciso fi ltrar os aconteci-
mentos e dosar as reações para 
que o mundo não se torne um 
hospício de esquizofrênicos 
impacientes e inquietos que 
adoecem e contaminam o am-
biente. Conservai puro o foco 
dos pensamentos para abrir 
o caminho para a serenidade.

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

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais 

e realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites www.
vidaeaprendizado.com.br e www.
library.com.br. E-mail: (bicdutra@

library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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News@TI
Programa para startups da Câmara Brasil-
Alemanha conta com participação do SENAI
@O programa Startups Connected foi uma iniciativa da Câmara Brasil-

-Alemanha gerada a partir de demandas reais das grandes empresas, 
que demonstraram interesse em se conectar com startups e co-criar 
soluções de base tecnológica. O programa, que já contava com um leque 
de parceiros para apoiar o crescimento do negócio das startups partici-
pantes, teve em sua 3ª edição a participação do SENAI, por meio do Edital 
de Inovação para a Indústria. As startups selecionadas pelas empresas, 
foram aceleradas ao longo de 6 meses, e os Institutos SENAI e Inovação e 
Tecnologia apoiaram o desenvolvimento tecnológico das soluções, sejam 
elas em formato de protótipo, processo ou simulação. “Para nós, é uma 
satisfação imensa poder contar com o SENAI em nosso programa. Nas 
duas primeiras edições do programa, desenvolvemos uma expertise para 
o desenvolvimento do negócio das startups. Vimos muita sinergia com a 
proposta do SENAI, que somou ao promover o desenvolvimento tecnológico 
das startups. O know-how e a infraestrutura que o SENAI pôde oferecer 
às nossas startups durante este período foram imprescindíveis para o 
desenvolvimento das startups e o sucesso do programa”, afi rma Bruno 
Zarpellon, Diretor de Inovação e Tecnologia da Câmara Brasil-Alemanha 
e idealizador do programa (www.startupsconnected.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O ouro da era digital: os dados
O poder dos dados parece inquestionável para as empresas

Startup oferece mais de 80 cursos online gratuitos 
Um estudo da PwC mostra que a economia 

compartilhada deverá movimentar mundial-
mente US$ 335 bilhões em 2025 – o número 
é 20 vezes maior do que o obtido em 2014, 
quando o segmento foi responsável por US$ 15 
bilhões. Parte desse valor estará nas grandes 
empresas de economia colaborativa, como o 
Airbnb e a 99, mas também em novos negócios, 
caso da curitibana Kultivi (www.kultivi.com), 
uma plataforma de ensino gratuita, que conta 
com mais de 80 cursos em diferentes áreas, 
como idiomas, empreendedorismo, medicina 
e voltados ao Enem e à OAB – ao todo, soma 
mais de 4 mil aulas distintas.

“Após 8 anos no mercado de edição de ma-
terial didático e cursos preparatórios para con-
cursos, observamos que o modelo de negócios 
predominante – com os usuários pagando pelos 
cursos – estava perdendo fôlego. Desse insight, 

surgiu a ideia de buscar um novo modelo, no 
qual os usuários contassem com conteúdo de 
primeira, mas sem a necessidade de pagamen-
to”, afi rma Cláudio Matos, um dos sócios da 
Kultivi, ao lado dos empresários Ricardo Pydd, 
Emir Conceição e Carlos Siaudzionis. 

De acordo com números da Kultivi, a plata-
forma conta hoje com 301 mil inscritos. Atual-
mente, a empresa conta com mais de 150 mil 
inscritos no canal de Youtube – com avaliações 
positivas em 98,3%. Por dia, são em média 60 
mil usuários acompanhando as diferentes aulas. 
“Na plataforma, a maioria dos usuários busca 
cursos de idiomas, especialmente o inglês”, diz 
Matos. Uma pesquisa da Catho apontou que 
somente 5% dos brasileiros falam um segundo 
idioma, sendo que menos de 3% - o equivalente 
a 1,5 milhão de pessoas - têm profi ciência na 
língua. Com o domínio de um segundo idioma, o 

aumento do salário pode chegar a 52%, segundo 
o levantamento da companhia.

Até o início do mês de julho, a Kultivi contava 
com 89 mil alunos no curso de inglês – que 
oferece 230 aulas e materiais de apoio –, além 
de 21 mil em espanhol, 18 mil em francês e 7 
mil em italiano. “Um curso de inglês como o 
nosso, se vendido, não sairia por menos de R$ 
10 mil. Na Kultivi, com a democratização do 
ensino, esperamos formar milhões de novos 
poliglotas”, diz Matos. Outro perfi l que busca 
o conteúdo é o de estudantes interessados em 
realizar provas de exames, como o Enem ou a 
OAB. “Logo em seguida, aparecem os alunos 
buscando conteúdo para o Enem. No YouTube, 
a maioria dos usuários é de estudantes universi-
tários, especialmente de Direito, que buscam as 
aulas em época de provas e exames para revisar 
os assuntos”, relata Matos (www.kultivi.com.).

Marco Santos (*)

A revolução que vem acontecendo 
digitalmente, graças às novas 
tecnologias como cloud, machine 

learning, Inteligência Artifi cial (IA) ou In-
ternet das Coisas (IoT), pode transformar 
essas informações no bem mais precioso 
para organizações de vários setores da 
economia. Qual seria, portanto, o papel 
das tecnologias nesse contexto? Como 
gerenciar esses dados da melhor maneira?

A Internet aumentou radicalmente o vo-
lume de dados que geramos e isso pode ser 
comprovado pelas estatísticas relacionadas 
à população que tem acesso à rede (metade 
da população mundial), em que, de acordo 
com Lori Lewis (vice-presidente de mídia 
social da Cumulus Media), a cada minuto, 
cerca de 500.000 tweets são escritos, mais 
de 180 milhões de e-mails são enviados e 
aproximadamente 3,7 milhões de buscas 
são realizadas no Google. 

Além disso, as previsões sugerem que 
essa tendência continuará a crescer expo-
nencialmente à medida que o 5G se torne 
popular e que a IoT permita uma interco-
nectividade maior entre os dispositivos. 
Mas como fazer o gerenciamento efetivo 
dessa produção abundante de dados?

De acordo com um relatório da Gartner, 
uma em cada dez companhias terá, pelo 
menos, uma unidade de negócios muito 
lucrativa, criada especifi camente para a 
produção e comercialização dos seus ativos 
de informação. 

Em setores como bancos, consumo e 
seguradoras, as transações digitais não 
param de crescer e geram cada vez mais 
informações. Muitas empresas, inclusive, 
já perceberam que devem colocar essas 
informações no centro de sua estratégia, 
caso queiram continuar relevantes e cru-
ciais para os seus clientes, ainda mais no 
momento atual, em que existem novos ato-
res que ameaçam acabar com a hegemonia 
do mercado e das grandes corporações. 

Blockchain e IA

Graças à utilização do Blockchain no 
setor bancário, já conseguimos criar, por 
exemplo, uma alternativa avançada de 
faturamento que integra um sistema in-
terbancário de prevenção de fraudes. Esta 
tecnologia também tem sido aprimorada 
com a frequência das transferências e 
pagamentos internacionais, agora feitas 
em um único dia, como a que lançou 
recentemente o Banco Santander com a 
Ripple, ou o uso de identidades digitais para 
conseguir interagir em um único e acima 
de tudo seguro, com qualquer entidade. 

No setor de seguros também está 
acontecendo uma transformação, com 
projetos de simplifi cação e automatização 
de contratos de seguro para frotas com di-
ferentes veículos, motoristas e condições. 
Com o Blockchain e por meio de contratos 
inteligentes, as empresas podem adicionar, 
facilmente, um novo motorista, colocar 
restrições sobre quando e onde utilizar 
as frotas ou, automaticamente, propor 
soluções para acidentes e incidentes, tais 
como encontrar um táxi ou um veículo de 

substituição. Isso simplifi ca os procedi-
mentos, promove uma experiência única 
ao cliente, além de minimizar o trabalho da 
seguradora, já que a velocidade da resposta 
reduz os prejuízos econômicos.

IA é outra tecnologia que está revolucio-
nando os negócios por meio da aceleração 
da tomada de decisões. Combinando o poder 
de algoritmos avançados, machine learning e 
automação de processos robóticos (RPA), as 
empresas oferecem processos mais efi cien-
tes. Algumas das tarefas mais repetitivas já 
podem ser executadas por robôs e os profi s-
sionais podem se concentrar em outros tipos 
de ações que geram valor real à empresa.

O binômio tecnologia e dados desempenha 
um papel vital na transformação de muitos 
setores. As empresas estão convencidas de 
que adotá-las não é apenas um requisito 
essencial para o futuro de seus negócios, mas 
também uma oportunidade única de oferecer 
uma experiência melhor a seus clientes. 

(*) É Managing Director da GFT para
a América Latina.

Em setores como bancos, consumo e seguradoras, as transações digitais não param de 

crescer e geram cada vez mais informações. 
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Fintech Contábil abre
100 novas vagas de

emprego no PR, SP e Brasília
A ROIT Consultoria e Con-

tabilidade abriu 100 novas 
vagas de emprego em suas 
unidades no país. As vagas são 
para diferentes áreas e para as 
cidades de Curitiba, Brasília e 
São Paulo.

A empresa, fundada em 
Curitiba em 2016, passou por 
mudanças nos últimos meses, 
e baseada em Inteligência 
Artifi cial transformou-se em 
Fintech, ofertando uma tec-
nologia inédita que automatiza 
todo o fl uxo contábil, fi scal e 
fi nanceiro das empresas.

Segundo o sócio-diretor 
da ROIT, Lucas Ribeiro, as 
contratações respondem à 
demanda do mercado por 
soluções que diminuem ope-
rações manuais e facilitam a 
integração entre os setores 
fi nanceiro e fi scal.

As oportunidades são para 

cargos nas áreas de tecnolo-
gia, contábil e fi scal.

A ROIT oferece ainda bene-
fícios como plano de saúde, 
odontológico, programas de 
incentivo à educação e planos 
de carreiras escalonáveis. 
Além disso, disponibiliza um 
ambiente de trabalho diferen-
ciado, que prioriza o bem estar 
do colaborador, com aulas de 
ioga e sessões de massagens.

Os interessados devem 
enviar currículo para recru-
tamento@roit.com.br

A
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Danone Nutricia convoca 
startups para desafi o 

nutricional 
– Com objetivo de criar so-

luções inovadoras e nutritivas 
a partir de produtos, serviços, 
tecnologia e insumos que 
atendam públicos do mercado 
brasileiro, Danone Nutricia, 
divisão de nutrição especia-
lizada da Danone, convoca, 
até o próximo dia 19 de julho, 
startups de todo o país para 
seu desafi o nutricional. 

Em parceria com a plata-
forma de conexões Startse e 
com a consultoria de inovação 
corporativa Innoscience, o 
programa selecionará proje-
tos que apresentem soluções 
voltadas à alimentação por 
meio de serviços, dispositi-
vos, aplicativos, produtos ou 
ingredientes; ou relaciona-
mento, como novos canais de 
comunicação e inteligência 
de dados. Para participar, as 
startups devem possuir MVP 

(minimum viable product) 
validado e comercializado. 

O processo se desdobra em 
seis etapas. As empresas se-
lecionadas durante a primeira 
fase serão comunicadas em 19 
de julho, e apresentarão suas 
propostas em um Pitch Day no 
escritório da marca durante o 
mês de agosto. Após a seletiva, 
os criadores participarão de uma 
imersão para a co-criação de 
provas de conceito com os pa-
trocinadores internos do desafi o 
entre os dias 21 e 23 de agosto, 
cujo resultado de execução será 
no dia 30 do mesmo mês. A 
apresentação fi nal está prevista 
para setembro, e a devolutiva 
para dezembro deste ano. 

As startups interessadas em 
participada do desafi o devem 
se inscrever por meio do site:   
https://lp.startse.com.br/pro-
grama/danonenutricao/
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D - Transporte Rodoviário 
Durante os dias 1 e 2 de agosto acontece a edição do CONET & In-
tersindical (Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Custos, 
Tarifas e Mercado), realizado pela Associação Nacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas e Logística - NTC&Logística, em São Luís, capi-
tal do Maranhão. Empresários de transportes de todo o Brasil terão a 
oportunidade de conhecer o índice de variação de custos registrados no 
período vigente, a diferença entre os custos e a média do frete praticado 
nas negociações, além do comportamento e das expectativas de futuro 
para o setor. Todos esses resultados serão apresentados e debatidos a 
partir dos resultados alcançados pela Pesquisa NTC/ANTT. Informações: 
(https://www.conetntc.com.br/).

E - Empreendedorismo Contábil 
O CEO  e fundador da Accountfy, Goldwasser Pereira Neto, é um dos 
palestrantes confi rmados do Nibo conference 2019, maior evento de 
empreendedorismo contábil do Brasil. Com vasta experiência em rees-
truturação fi nanceira, captação de recursos e planejamento fi nanceiro, o 
profi ssional já colaborou com diversas empresas no processo de captação 
de fundos. O Nibo Conference 2019 acontece nos dias 3 e 4 de setembro, 
no Riocentro, no Rio de Janeiro. Informações completas estão no site: 
(https://niboconference.com.br/).

F - Área de Tecnologia
O Grupo ZAP, principal empresa de tecnologia do setor imobiliário 
brasileiro, possui 100 vagas abertas para área de tecnologia. As oportu-
nidades são para analista de dados, cientista de dados, product designer, 
engenheir@ de dados, visual designer, agilista, engenheir@ backend, 
engenheir@ de software frontend, engenheir@ mobile Android e iOS e 
outros. A companhia planeja completar as vagas até o fi nal de agosto. Para 
se inscrever no processo seletivo, os interessados devem acessar (www.
grupozap.com) e clicar em “Trabalhe conosco” (vagas.grupozap.com/).

G - Passeio Ciclístico
Para estimular o entendimento na sociedade a respeito da esclerose 
múltipla (EM), doença crônica, autoimune que atinge o sistema nervoso 

A - Atendimento ao Turista
Trabalhadores que já atuam ou pretendem ingressar no setor turístico 
terão uma nova chance de aprimorar conhecimentos, melhorar o currículo 
e contribuir para o desenvolvimento do mercado de viagens no país. O 
Ministério do Turismo reabriu as inscrições para o curso de atendimento 
a visitantes oferecido pelo Canal Brasil Braços Abertos, plataforma online 
gratuita. A capacitação, aberta a qualquer pessoa com mais de 15 anos, 
pode ser feita a partir de equipamentos conectados à internet, como 
computadores, tablets e smartphones. Com 80 horas-aula, se divide 
em quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas 
Transversais. Inscrições em: (http://bba.turismo.gov.br/).

B - Processo Seletivo
A Kroton, uma das principais organizações educacionais, está com 
oportunidades de emprego nas cidades de São Paulo, Valinhos, Belo 
Horizonte e Londrina. São mais de 200 vagas nas áreas de Finanças, 
Marketing, Acadêmico, Negócios e Transformação Digital. Para fazer 
parte do time, o candidato deve saber trabalhar em um ambiente dinâ-
mico, ter espírito colaborativo e de equipe, senso de apropriação, boa 
comunicação, proatividade e estar disposto a trazer novas ideias para, 
desta forma, apoiar a grande transformação cultural e tecnológica da 
companhia. Mais informações, além da relação completa das vagas podem 
ser obtidas pelo portal: (eb.vagas.com.br/kroton/). 

C - Encontro Telecom e TI
Entre os dias 27 e 29 de agosto, no Expo Center Norte, acontece a 
Netcom 2019, evento dos setores de Telecom e Tecnologia da Infor-
mação. Provedores de Internet e operadoras de telecomunicações, de 
concessionárias de energia elétrica e associações de classe, discutirão 
formas de compartilhar os espaços para reduzir custos e acabar com o 
emaranhado de cabos que se tornou problema nas cidades brasileiras. 
Com o objetivo de encontrar soluções para este problema, em paralelo 
será realizado o 1º Workshop RTI de compartilhamento de Postes. Mais 
informações sobre a programação, acesse: (http://www.arandaeventos.
com.br/eventos2019/netcom/).  

central e afeta mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo, a Amigos 
Múltiplos pela Esclerose (AME) promove no domingo, 4 de agosto, mais 
uma edição do “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”, passeio 
ciclístico que marca o dia nacional pela conscientização da doença. A 
concentração será no ginásio do Club Athletico Paulistano (rua Colômbia, 
77 - Jardim Paulista), às 8h. Para participar, basta se inscrever no site 
(https://amigosmultiplos.org.br/) e levar 1 kg de alimento não perecível 
no dia do evento.  

H - Contaminações Ambientais
As Grandes Contaminações e suas Repercussões: As Lições Extraídas 
do Caso de Paulínia. Este é o tema do seminário que será promovido 
pela Justiça do Trabalho e MP do Trabalho no próximo dia 2 de agosto, 
na sede do TRT da 15ª Região em Campinas (Rua Barão de Jaguara, 
901 - 3º andar). Em quatro painéis, especialistas discutirão a história da 
contaminação do meio ambiente no município, as questões relacionadas 
à saúde dos trabalhadores e seus familiares, os meios adequados para a 
adoção de medidas inibitórias e a conciliação nos confl itos. Inscrições 
gratuitas no link: (https://bit.ly/2YHPOzu) ou no site (http://portal.trt15.
jus.br/).  As vagas são limitadas. A organização emitirá certifi cado de 
seis horas-aula.  

I - Mercado Financeiro
A FECAP, Campus Liberdade, oferece o curso de Operador de Mercado 
Financeiro B3: Brasil, Bolsa, Balcão. Com carga horária de 26 horas-aula, 
a especialização acontece de 29 de julho a 3 de agosto. O intuito é ca-
pacitar os interessados por meio de conceitos do Mercado Financeiro: 
Sistema Financeiro Nacional, agentes, operações relevantes, fundos 
de investimentos e estratégias de operações. Por meio de debates e 
exposições, o curso engloba a regulamentação do mercado, ações na 
B3, Ibovespa e outros índices de ações. Inclui também análise e gestão 
de riscos das carteiras de ações, práticas operacionais e estratégicas no 
mercado de ações. Saiba mais em: (http://extensao.fecap.br/?p=7069).

J - Scanner de Autoatendimento 
Edifícios comerciais com scanners de autoatendimento em cada andar, 
para que os profi ssionais possam digitalizar documentos importantes 
a qualquer momento. Parece sonho? Pois é essa a novidade que a 
Scansystem apresenta na 8ª Expo Facility Management, que acontece 
nos próximos dias 24 e 25, no Centro de Convenções Frei Caneca. 
Referência no mercado profi ssional de scanners para digitalização e 
microfi lmagem, a ScanSystem apresentará o Zeta Confort, ferramenta 
de digitalização que captura imagens, documentos, contratos, revistas, 
livros e projetos. Ele representa a otimização de processos rotineiros. 
Inscrições em: (https://eventos.revistainfra.com.br/8_expo_facility).

D - Transporte Rodoviário
Durante os dias 1 e 2 de agosto acontece a edição do CONET & In-

A - Atendimento ao Turista
Trabalhadores que já atuam ou pretendem ingressar no setor turístico 

Dia 16 de julho de 1969 

foi a data de partida da 

missão Apolo 11 com 

destino à lua

Naquela tarde, a bordo de 
uma nave propelida por 
um motor Saturno V, de 

três estágios, 110m de altura, e 
2,7 milhões de kg, até hoje um 
dos maiores já produzidos pelo 
homem, três astronautas par-
tiam para o que seria um marco 
na exploração do espaço e na 
aeronáutica. O caminho até 
aquele lançamento foi longo. 

Se inicia na Segunda Guerra 
Mundial, com o desenvolvi-
mento dos motores foguete, 
e continuou na Guerra Fria, 
com os russos largando em 
vantagem e colocando o pri-
meiro satélite em órbita antes 
dos americanos. Até que, em 
1961, Kennedy propôs a meta 
ambiciosa de, em menos de 9 
anos, levar o homem à lua e 
trazê-lo de volta à terra salvo.

Havia várias opções para se 
concretizar o plano, desde a 
decolagem de uma nave da 
terra, seu pouso na lua e pos-
terior retorno, até o encontro 
de um módulo com uma nave 
orbitando a terra, de lá partir 
para a lua e então retornar. A 
NASA  optou por um projeto 
onde uma nave de comando 
fi caria orbitando a lua enquan-
to um módulo desceria até o 
nosso satélite e voltaria. Essa 
opção era conhecida como 
rende-vouz lunar, que foi o 
padrão das missões Apollo com 
objetivo de pousar na lua.

Algumas missões não pou-
saram na lua. Esse foi o caso, 
por exemplo, da Apollo 8, a 
primeira missão tripulada à 
lua, que na noite de Natal de 
1968 circundou-a, enviando 
fotos inéditas do solo lunar. No 
total, foram feitas onze missões 
tripuladas no projeto Apollo, 
e seis delas pousaram na lua, 

no total de doze astronautas 
que caminharam no solo lu-
nar e lá fi zeram experimentos 
científi cos.

A única missão que tinha por 
objetivo pousar e não o fez foi a 
Apollo 13, devido a um aciden-
te grave, provavelmente pro-
vocado por um curto-circuito 
seguido de uma explosão e um 
vazamento nos tanques de oxi-
gênio, o que levou a um retorno 
tenso e espetacular à terra, 
mas exitoso, com um mínimo 
de oxigênio remanescente. 
O projeto Apollo teve custo 
de 26 bilhões de dólares na 
época, ou incríveis 153 bilhões 
de dólares hoje, e envolveu 
praticamente todas as áreas 
do conhecimento. 

Os mais de 2000 exemplares 
de rochas permitiram a desco-
berta de 75 novos minerais. 
Até hoje, são mais de 1500 
produtos ou tecnologias que 
derivam dessa missão. Eles vão 
desde itens que agora fazem 
parte do nosso dia a dia, como 
computador transistorizado e 
os avanços da eletrônica que 
permitiram seu desenvolvi-
mento, passando pelo vel-
cro, pela comida desidratada 
(liofi lizada), tecnologias de 
fi ltragem do ar e recuperação 
de resíduos. 

Tivemos ainda soluções de 
problemas específi cos como o 
cálculo da navegação da nave, 
como fazer o pouso e, depois, 
a decolagem da lua, além do 
próprio desenvolvimento do 
motor Saturno V. Portanto, 
o projeto foi marcado pela 
expansão da fronteira do co-
nhecimento humano. Neste 
sábado (20), comemora-se os 
50 anos do pouso na lua. De 
fato, um pequeno passo para o 
homem, mas um grande passo 
para a humanidade.

(*) - É engenheiro, CEO da Vinci 
Aeronáutica e fundador do Centro de 
Treinamento Online em Aviação Civil 

Vinci Ideas.

Shailon Ian (*) 

As exportações brasileiras 
recuaram 10,4%, em valor, na 
comparação de junho com o 
mesmo período do ano passa-
do. No acumulado do primeiro 
semestre, a queda chegou a 
3,5%. Os dados são do Índice 
de Comércio Exterior (Ico-
mex) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

De acordo com a FGV, o 
resultado foi puxado pela 
queda nas exportações para 
os principais parceiros do 
país: Estados Unidos, China e 
Argentina. No caso do nosso 
vizinho sul-americano, o recuo 
das vendas brasileiras é ex-
plicado pela crise econômica 
naquele país.

No caso da China, que é 
destino de 26% das nossas 
exportações, a queda do valor 
exportado em junho foi 4,1%. 
Segundo a FGV, houve uma 
queda de 3,7% no volume 
exportado e de 1,9% no preço 

Apesar da queda, a balança comercial tem superávit de

26 bilhões no semestre.

A experiência vai ocorrer 
no já inaugurado Centro 
de Testes de Tecnologias 

de Dessalinizaçã, vinculado à 
Universidade Federal de Campi-
na Grande, na Paraíba. “O centro 
terá incubadora, escritório de 
gerenciamento de projetos, 
escritório de gestão, fundos [de 
fi nanciamento] e patentes”, ex-
plicou o ministro Marcos Pontes 
durante o programa Brasil em 
Pauta da TV Brasil.

É propósito do centro ir além 
do desenvolvimento tecnológico. 
As experiências deverão ser 
comercializadas. “O Brasil para 
no nível de protótipo” comenta. 
“Após as especializações, mestra-
dos e doutorados, fi cam aqueles 
protótipos e ideias excelentes 
que nunca chegam ao mercado. 
Agora, eles vão chegar”, prome-
teu o ministro. A pedido de um 
telespectador, Marco Pontes 
também explicou o acordo de 
salvaguardas tecnológicas (AST) 
com os Estados Unidos para per-
mitir o uso comercial do centro 
de lançamento de Alcântara, no 
Maranhão. 

O termo foi assinado em 

Marcos Pontes explica na TV Brasil acordo de salvaguardas com EUA.

A demanda de café em nível mun-
dial no ano-cafeeiro de 2018 foi cal-
culada em 164,64 milhões de sacas, 
das quais 114,38  milhões de sacas 
foram consumidas pelos  países 
importadores e 50,26 milhões de 
sacas pelos países  exportadores. 

Tendo como base esse parâmetro 
global, o consumo atingirá 196,84 
milhões de sacas até 2030. Mas, se 
aplicada uma taxa de crescimento 
um pouco maior, de 2% ao ano, para 
esse mesmo período, a demanda po-
derá ser de 208,80 milhões de sacas. 

Retrospectiva dos dados e nú-
meros dos últimos 20 anos aponta 
que, no ano 2000, a demanda foi de 
105,50 milhões de sacas, e que os 

Cafés do Brasil participaram com 
31,1% desse consumo. Em 2004, 
quando a demanda global atingiu 
a marca de 120 milhões de sacas, 
o café brasileiro participou com 
35,7% do consumo. 

Na sequência, em 2008, cujo 
consumo registrado no planeta foi 
de 132,96 milhões, a participação 
do Brasil foi 37%. Em 2012, ano 
em que o consumo global atingiu 
145,37 milhões de sacas, os Cafés 
do Brasil tiveram uma participação 
de 35,2% do mercado. E, por fi m, 
em 2018, a participação brasileira 
no suprimento do consumo global 
subiu para 37,7% (Embrapa Café).

Indústria paulista 
fechou 13 mil postos 
de trabalho em junho

A indústria paulista fechou 13 
mil postos de trabalho em junho 
(-0,61%), mas contabilizou saldo 
positivo no semestre, com a aber-
tura de 2,5 mil vagas (0,11%), na 
série sem ajuste sazonal. Feito o 
ajuste, houve recuo de 0,28% no 
mês. Os dados foram divulgados 
pela Fiesp e Ciesp. 

“A geração de emprego foi fraca 
no 1º semestre, fi cando abaixo 
das nossas expectativas. Esse 
resultado sinaliza que a indústria 
paulista deve ter fechamento 
líquido de vagas no ano de 2019”, 
diz José Ricardo Roriz, 2º vice-
-presidente da Fiesp e do Ciesp.

Apesar de haver expectativa 
de um saldo negativo na geração 
de vagas para a indústria paulista 
este ano, Roriz destaca que a 
atividade econômica deve ganhar 
ritmo com o andamento das refor-
mas e a diluição das incertezas. 
Entre os setores acompanhados 
pela pesquisa, 77% apresenta-
ram variações negativas, com 4 
contratando, 17 demitindo e 1 
permanecendo estável.

Os principais destaques nega-
tivos fi caram por conta do seg-
mento de veículos automotores, 
reboque e carroceria, produtos 
alimentícios e confecção de ar-
tigos do vestuário e acessórios. 
No campo positivo fi caram, prin-
cipalmente, produtos diversos; 
bebidas e celulose, papel e pro-
dutos de papel (AI/Fiesp-Ciesp).
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Governo quer incentivar 
startups para dessalinização
O Ministério da Ciência e Tecnologia quer incentivar o desenvolvimento de startups para a produção de 
tecnologias para irrigação, distribuição e reuso de água, inclusive dessalinizada

março durante a viagem do 
presidente Jair Bolsonaro a Wa-
shington. A permissão depende 
de aprovação pelo Congresso 
Nacional. Segundo Pontes, a 
ideia do Brasil é viabilizar a base 
para lançamentos de foguetes 
de médio porte para transporte 
de pequenos satélites, mais 
leves. “Foguetes que levam 
satélites menores são o futuro. 

Grandes satélites, de 5 tonela-
das, podem ser substituídos por 
uma constelação de satélites”, 
assinalou.

O dinheiro captado com o 
aluguel da base de Alcântara 
será utilizado para fi nancia-
mento do programa espacial 
brasileiro, e para benefi ciar 
comunidades quilombolas que 
moram nos arredores da base. 

O acordo assinado não implica 
em ampliação da área da qual 
o Brasil manterá o controle 
de acesso pelos brasileiros. 
Segundo ele, o acordo será 
feito com outros países, mas 
a primeira assinatura com os 
Estados Unidos é estratégica 
pois os americanos detêm 80% 
das tecnologias usadas em 
lançamento de foguetes (ABr).

Demanda mundial de café em 
2018 foi de 165 milhões de sacas

Queda de comércio com EUA 
afeta exportações brasileiras

desses produtos. No caso dos 
Estados Unidos, houve uma 
queda de 12,2% no valor expor-
tado em junho, depois de um 
crescimento no mês anterior. 

O preço dos produtos expor-
tados para o mercado norte-
-americano caiu 10,6% e o vo-

lume, 1,6%.Apesar da queda 
do valor exportado para outros 
países, a balança comercial 
brasileira conseguiu fechar 
o mês com um saldo positivo 
de 5 bilhões de dólares e o 
semestre, com superávit e 26 
bilhões (ABr).
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Leonardo da Vinci, 
o maior gênio

Leonardo da Vinci quase 

não frequentou escola 

formal, mesmo assim o 

grau de sua genialidade 

é tão alto que, no plano 

terrestre, é uma fi gura 

inexplicável

Certo dia, alguém me per-
guntou qual foi o maior 
gênio que já passou pela 

história da humanidade. Pri-
meiro, é preciso defi nir o que 
seja “gênio”. Digamos que seja 
alguém com extraordinária e 
incomum capacidade intelec-
tual, um cérebro privilegiado 
capaz de conhecer e fazer 
coisas difíceis que poucos 
seres humanos conseguem. 
Enquanto eu pensava, alguém 
respondeu: “para mim, foi 
Jesus Cristo”.

Jesus foi um extraordinário 
líder espiritual, de ensina-
mentos maravilhosos, amado 
e seguido como guia moral. 
Mas ele não é tido como um 
gênio intelectual ou científi co, 
sobretudo porque seu foco não 
era explicar as leis físicas da 
natureza nem a matemática 
do universo ou inventar ma-
quinas, objetos e técnicas, mas 
sim mostrar um caminho para 
a vida na Terra e o rumo do 
Céu. Muitos dizem que Jesus 
também não foi o mais infl uen-
te personagem da história e 
que talvez Maomé (570-632) 
tenha sido, pela extensão de 
sua infl uência religiosa, polí-
tica e comercial. Atualmente, 
um quarto da população são 
muçulmanos, seguidores de 
Maomé.

Como gênio científi co, al-
guns respondem que foi Al-
berto Einstein (1879-1955), 
considerado sempre o maior 
cientista do século 20, por suas 
notáveis realizações no campo 
da física, principalmente pela 
Teoria Geral da Relatividade. 
Outros citam Isacc Newton 
(1642-1727), tido por muitos 
como o mais importante cien-
tista que já habitou a Terra. 
A obra Princípios Matemáti-
cos da Filosofi a Natural, de 
Newton, na qual ele descreve 
a lei da gravitação universal e 
as três leis de Newton, é tida 
como uma das mais relevantes 
e infl uentes em toda a história 
da ciência. 

A física newtoniana assom-
brou o mundo e revolucionou 
as ciências e a compreensão da 
natureza. Seus feitos na área 
da matemática pura e da me-
cânica (ciência esta que trata 
do movimento da matéria) são 
notáveis e dignos de um gênio 
elevado. Todos esses homens 
merecem a reverência que 
lhes é feita pela humanidade 
e podem fi gurar em qualquer 
lista dos cinco mais infl uentes e 
importantes em toda a história. 

Todavia, minha escolha 
como o maior gênio científi co, 
de múltiplas habilidades, é 
Leonardo di Ser Piero da Vinci 
(1452-1519). Filho ilegítimo 
(um ato de adultério) do tabe-
lião Piero da Vinci e da cam-
ponesa Caterina, Leonardo da 

Vinci quase não frequentou 
escola formal, mesmo assim o 
grau de sua genialidade é tão 
alto que, no plano terrestre, é 
uma fi gura inexplicável.

Ele tinha múltiplas habilida-
des, em todas era um gênio. 
Leonardo se destacou como 
matemático, engenheiro, ar-
quiteto, escultor, inventor, 
anatomista, poeta, músico, 
pintor, e em todas essas pro-
fi ssões, técnicas e artes, ele 
se destacou com um grau de 
genialidade espantoso. Foi um 
homem muito à frente de seu 
tempo. Seu destaque como 
pintor inigualável, em razão 
de quadros famosos como a 
Monalisa e A Última Ceia, às 
vezes faz muitos esquecerem 
de que ele era um cientista 
incomum, dono de uma men-
te assombrosa e habilidades 
técnicas inimitáveis.

Portador de sede insaciável 
de conhecimento, observa-
dor detalhista, autodidata e 
experimentador persistente, 
Leonardo da Vinci vai desde 
a dissecação de cadáver de 
mulher grávida para desenhar 
e descrever a anatomia de um 
feto (como anatomista) até a 
invenção de uma máquina de 
fabricar espelho (como enge-
nheiro mecânico), passando 
por longa lista de invenções e 
soluções como: um protótipo 
de helicóptero, um tanque de 
guerra, o uso da energia solar, 
uma calculadora, o casco duplo 
nas embarcações, teoria das 
placas tectônicas, projeto de 
prédios, pontes, canais (como 
arquiteto e urbanista), precur-
sor da aviação e da balística etc.

A mente de Leonardo não 
tem paralelo e nunca foi su-
perada por qualquer cientista. 
Além de criações geniais, ele 
produziu invenções menos 
famosas, como uma bobina 
automática, um aparelho que 
testa a resistência de um fi o à 
tração, uma máquina de fabri-
car espelhos e vários equipa-
mentos de uso diário. Ele era 
um desenhista de altíssima 
habilidade, perfeccionista, e 
muitos de seus projetos so-
mente foram viabilizados cinco 
séculos depois, como a ponte 
Golden Horn em Istambul, na 
Turquia. A multiplicidade de 
talentos elevados que povoa-
va o cérebro de Leonardo da 
Vinci o faz, a meu ver, o maior 
gênio científico, técnico e 
artístico que a humanidade já 
viu nascer. 

Três qualidades de Leonar-
do nos servem de inspiração: 
imensa curiosidade, capacida-
de de observação e extraordi-
nária vocação para captar deta-
lhes. Lendo a recente biografi a 
desse gênio, escrita por Walter 
Isaacson, as realizações de 
Leonardo da Vinci assombram 
pela variedade, quantidade e 
alto grau de excelência. Ele 
morreu em 2 de maio de 1519, 
há exatos 500 anos. Merece 
reverência de todos nós, que 
somos pequenos diante de 
tanta genialidade.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

A previsão, segundo ele, 
é de que o debate sobre 
o texto seja fi nalizado 

dentro de 45 a 60 dias. Favo-
rável à inclusão de estados e 
municípios na reforma, Davi 
ressaltou que o Senado tem a 
missão de defender os entes 
federados. 

E que outros senadores, 
como o próprio relator da ma-
téria, Tasso Jereissati (PSDB-
-CE), têm o mesmo enten-
dimento. “Se o relator tem o 
desejo de incluir, e havendo 
esse sentimento do Senado, 
como Casa da Federação, es-
pero que possamos debater e 
incluir estados e municípios 
na nova Previdência”. Já a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) deverá ser votada em 
agosto, logo após o retorno do 
recesso parlamentar. 

Davi Alcolumbre disse que 
determinou o recesso em 
respeito à produtividade do 
Congresso ao longo dos últimos 
seis meses. “Este semestre foi 

A previsão do presidente do Senado é de que o debate sobre o texto seja fi nalizado de 45 a 60 dias.

As sucessivas declarações do 
presidente Jair Bolsonaro de 
que indicará o fi lho, o deputa-
do federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), para embaixador 
do Brasil em Washington, têm 
repercutido entre senadores. O 
presidente afi rmou que, da sua 
parte, “está defi nido” que Edu-
ardo será indicado. Segundo a 
Constituição, cabe ao Senado 
aprovar ou rejeitar os nomes de 
chefes de missões diplomáticas.

Enquanto alguns senadores 
classifi cam a possível indicação 
como nepotismo, outros alegam 
que Eduardo reúne as creden-
ciais para ser embaixador. O 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre,  ressaltou que a 
indicação é uma prerrogativa 
do chefe do Executivo e que 
cabe aos senadores avaliar: “O 
presidente tem que decidir se 
irá indicar. E eu, como presi-
dente do Senado, vou receber 
a mensagem, encaminhar para 
a Comissão de Relações Exte-
riores, e os senadores irão, na 
comissão, fazer a sabatina e o 
Plenário vai decidir”.

Presidente da CRE, o senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS) não vê 
restrições à possível indicação 
e ressalta que o embaixador 
do Brasil nos Estados Unidos 
precisa estar alinhado com a 
visão do governo. “É um ato 
discricionário do presidente. 

Deputado Eduardo Bolsonaro em discurso na Câmara.

Kajuru faz balanço 
e destaca corte de 
gastos

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) fez a prestação de 
contas de suas atividades no 
primeiro semestre, ao infor-
mar que abriu mão de todas 
as vantagens do cargo, como 
auxílio-moradia, carro ofi cial, 
aposentadoria especial, plano 
de saúde vitalício e imóvel fun-
cional. Lembrou que, da verba 
indenizatória, usou parte para 
aluguel de imóvel em Goiânia, 
por dois meses. No entanto, 
após esse prazo, ele passou a 
compartilhar outro imóvel com 
parlamentares, sem qualquer 
despesa para o Senado.

Kajuru informou ainda que 
doa metade de seu salário 
líquido, cerca de R$ 12,4 mil, 
para entidades da sociedade 
civil que prestam serviços para 
pessoas que necessitam de 
ajuda fi nanceira. Em relação à 
atividade legislativa, o senador 
destacou a proposta de sua 
autoria, que torna permanen-
te o Fundeb, cuja vigência se 
encerra em dezembro de 2020.

“Caso aprovada a proposta, a 
continuidade do Fundeb, que 
transfere recursos da União 
para os estados e municípios 
investirem na educação bási-
ca, signifi cará benefício para 
63,3 milhões de alunos da pré-
-escola, do ensino fundamental 
e do ensino médio em todo o 
Brasil”, disse. Kajuru destacou 
ainda o projeto que atualiza a 
tabela do IR, além da proposição 
que obriga a realização do Teste 
do Pezinho ampliado, que pode 
facilitar a identifi cação de mais 
de 50 doenças congênitas raras 
em bebês recém-nascidos. O 
senador também voltou a de-
fender a criação e instalação da 
CPI dos Tribunais (Ag.Senado).

O líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-
-PE), declarou que espera concluir 
a votação da proposta de reforma 
da Previdência em dois turnos 
no Senado até o fi m de setembro 
e que confi a numa maioria de 
senadores favorável à aprovação. 
“Nossa expectativa é que a gente 
possa concluir a votação no Senado 
Federal até aproximadamente o dia 
20 de setembro. Eu acredito que o 
governo deverá ter aqui entre 54 e 
60 votos”, disse.

O senador concorda com as 
alterações no texto a serem 
apresentadas na chamada PEC 
paralela, uma segunda proposta 
apresentada pelos senadores para 
incluir os servidores públicos esta-
duais e municipais na reforma da 
Previdência Social. “São mais de 
dois mil municípios com regime 
próprio de previdência. Portanto, 
o Senado como Casa da Federação 
brasileira, deverá, sim, incluir os 
estados e os municípios na reforma 
da Previdência”.

Bezerra Coelho comemorou 
o que considera um semestre 

positivo para o governo no 
Congresso. Além do avanço da 
reforma previdenciária, o sena-
dor ainda conta com um grande 
programa de desestatização e a 
reforma tributária para retomar o 
crescimento econômico do país. 
“O governo está trabalhando em 
cima de uma proposta de reforma 
tributária que aposta na simplifi-
cação, no combate à evasão, na 
justiça fiscal. Certamente essa 
proposta do governo deverá 
centralizar o debate e merecerá 
a prioridade na tramitação nas 
duas Casas”.

O senador também comentou a 
possível nomeação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
para a embaixada do Brasil nos 
Estados Unidos. Bezerra Coelho 
acredita que se a indicação for 
formalizada, o nome será aprovado. 
Já em relação à decisão do ministro 
Dias Toffoli, presidente do STF, de 
suspender inquéritos com dados do 
Coaf a pedido da defesa do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o líder 
do governo diz que a justiça está 
sendo feita (Ag.Senado). 

Alvaro Dias 
critica decisão 
de Dias Toffoli 

O senador Alvaro Dias (Pode-
mos-PR) criticou ontem (17), 
a decisão do presidente do 
STF, Dias Toffoli, de paralisar 
todos os processos de crimes 
fi nanceiros que tenham por 
base informações apuradas 
pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF) 
e pela Receita Federal, sem 
autorização da Justiça.

Para o parlamentar, a medida 
terá efeitos negativos no com-
bate à corrupção. Alvaro Dias 
afi rmou que defende de forma 
implacável e permanente a 
Operação Lava Jato, pois, na 
visão dele, ela signifi ca o mar-
co no qual todos serão iguais 
perante a lei.

“Investiguemos as causas da 
pobreza nacional, do infortú-
nio de milhões, e certamente 
encontraremos entre essas 
causas, como das maiores, a 
corrupção. E por isso a priori-
dade é combatê-la. E combater 
a corrupção é priorizar a Ope-
ração Lava Jato”, disse (Ag.
Senado).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que 
deputados de todos os parti-
dos precisam colaborar para 
aprovar as alterações que o 
Senado fi zer na reforma da 
Previdência. A expectativa é 
que o Senado reinclua estados 
e municípios e encaminhe 
as modificações à Câmara 
por meio de uma proposta 
paralela. 

“A única coisa que vai 
precisar, quando voltar para 
Câmara, é que os partidos 
de todos os governadores 
colaborem, se não a gente vai 
ter difi culdade de aprovar. A 
gente vai precisar que o PT, 
PSB e PDT ajudem a aprovar 
a PEC paralela, se não vai ter 
obstrução”, disse.

Rodrigo Maia disse esperar 
que estados e municípios se-
jam reinseridos na reforma, 
para que possam corrigir o 
déficit previdenciário. Na 
avaliação do presidente, o 
défi cit nos entes federados 

Maia: défi cit nos estados e municípios vai crescer

R$ 40 bilhões em quatro anos.
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Davi diz que há harmonia sobre 
prazos para votação da Previdência
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu que o Senado está “harmonizado” em relação aos 
prazos para votação da proposta que institui a reforma da Previdência

o mais produtivo do Senado, ao 
longo das últimas duas décadas. 
Então, diante do trabalho de to-
dos e de sua dedicação, estamos 
em recesso e retornaremos em 
agosto”, declarou. Outra maté-
ria a ser analisada em agosto é 
o projeto que altera a Lei Geral 
das Telecomunicações.

Alcolumbre disse já ter 
manifestado publicamente o 
interesse do Senado em votar 
a matéria e que tem conversa-
do com os líderes partidários 
sobre o assunto. Ao adiantar 
que se reunirá com a relatora, 
senadora Daniela Ribeiro (PP-
-PB), Davi disse que a intenção 

é votar o texto logo depois do 
recesso. “Esse projeto é im-
portante para o Brasil, porque 
o investimento previsto, de 
mais de R$ 20 bilhões do setor 
privado e sem nenhum centavo 
de recurso público, certamente, 
vai aquecer a economia”, pon-
derou (Ag.Senado).

Maia espera apoio para aprovar 
‘PEC paralela’ da Previdência

vai crescer mais R$ 40 bilhões 
nos próximos quatro anos, o 
que diminui a capacidade de 
investimento e de pagamento.

“Sou a favor que se reorga-
nizem os sistemas, mas tem o 
debate político, e não podemos 
deixar de dar clareza a isso: 
há estados que governadores 
querem a inclusão dos seus 

estados, mas os deputados es-
tão votando contra”, afi rmou 
o presidente. Explicou ainda 
que, tirando o impeachment e 
o quórum para posse e eleição 
para a presidência da Casa, a 
reforma da previdência teve 
o maior quórum da história 
numa votação de uma propo-
sição (Ag.Câmara).

Senadores repercutem indicação 
de Eduardo para embaixada

Ele [Jair] acabou indicando 
uma pessoa, se é que isso vai 
se concretizar, que é muito 
próxima e deve dar sequência 
a esse alinhamento notório que 
tem com os EUA”, ressaltou o 
senador.

O líder do governo no Sena-
do, senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), acredita 
que se a indicação for forma-
lizada, o nome será aprovado. 
Há, segundo ele, maioria de 
votos tanto na Comissão de 
Relações Exteriores quando 
no Plenário para confi rmar o 
nome de Eduardo Bolsonaro. 
Líder do PSL e membro da 
CRE, o senador Major Olimpio 
(SP) avalia que não haverá um 
“cavalo de batalha” em relação 

a essa indicação.
Para o líder da minoria, Ran-

dolfe Rodrigues (Rede-AP), é 
um absurdo que seja cogitada a 
possibilidade de colocar o fi lho 
do presidente em um posto 
tão importante da diplomacia. 
“É nepotismo claro, declara-
do. Não existe precedente na 
história da diplomacia bra-
sileira, desde a proclamação 
da República, a nomeação de 
fi lho de presidente para uma 
embaixada”. Para Humberto 
Costa (PT-PE), a indicação 
seria uma humilhação para o 
Itamaraty. Ele reforça que “ne-
nhuma democracia séria trata 
seu principal posto no exterior 
como capitania hereditária” 
(Ag.Senado).

Líder no Senado diz que governo 
terá de 54 a 60 votos a favor
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EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 06/08/2019, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 

08/08/2019, às 10:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: WILSON DE MELLO JUNIOR, brasileiro, administrador, RG 4.858.544-SSP/SP, CPF nº 
004.073.118-90, e sua mulher ITAMAR PARADIZO DE MELLO, brasileira, do lar, RG nº 8.221.446-SSP/SP, CPF nº 
089.945.968-44, residentes em São Paulo/SP  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 737.031,13 (setecentos e 
trinta e sete mil, trinta e um reais e treze centavos) 2º leilão: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

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

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
 DE 2018 E DE 2017 - (Em milhares de reais - R$)

  Atribuível aos acionistas da controladores
     Transações Reserva de  Participação Total do
   Capital Reserva entre Lucros  de não patrimônio
  Nota Social legal sócios retidos retidos Total controladores líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 .....   100.936  -  -  1.716  102.652  60.086  162.738 
Aumento de capital em 14 de novembro ..........  13 170.996  -  (102.450) -  68.546  -  68.546 
Aumento de capital em 22 de novembro ..........  13 104  -  -  -  104  -  104 
Compra da participação de não controladores   1 -  -  -  -  -  (77.674) (77.674)
Lucro líquido do exercício.................................   -  -  -  9.531  9.531  17.588  27.119 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .....      272.036  -  (102.450) 11.247  180.833  -  180.833 
Aumento de capital em 14 de novembro ..........  13 109   -  -  109  -  109 
Aporte de capital em 20 de dezembro..............  13 57.954  -  -  -  57.954  -  57.954 
Lucro líquido do exercício.................................   -  -  -  20.896  20.896  -  20.896 
Constituição de reserva legal ...........................   -  1.916  -  (1.916) -  -  - 
Distribuição de dividendos................................  13 -  -  -  (258) (258) -  (258)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 .....   330.099  1.916  (102.450) 29.969  259.534  -  259.534 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

E DE 2017 - (Em milhares de reais - R$)
 Controladora Consolidado
  2018 2017 2018 2017
LUCRO DO EXERCÍCIO  .....................  20.896  9.531  20.896  27.119 
Outros resultados abrangentes ............  -  -  -  - 
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 
DO EXERCÍCIO ................................... 20.896  9.531  20.896  27.119 
Participação dos acionistas 
controladores ........................................   20.896  9.531 
Participação dos acionistas não 
controladores ........................................   -  17.588 
     20.896  27.119 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

 Controladora Consolidado
  Nota 2018 2017 2018 2017
RECEITA LÍQUIDA ..............  18 -  -  1.053.931  823.521 
Custo das mercadorias 
vendidas ..............................  19 -  -  (827.269) (637.081)
Custo dos serv. prestados ...  19 -  -  (42.039) (31.863)
LUCRO BRUTO ..................   -  -  184.623  154.577 
RECEITAS (DESPESAS) 
OPERACIONAIS
Despesas gerais e 
administrativas.....................  19 (5.040) (11.893) (153.777) (122.033)
Outras receitas 
operacionais, líquidas ..........  20 (61) -  (175) (1.945)
Equivalência patrimonial......  8 25.993  21.213  -  - 
LUCRO OPERACIONAL 
ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO ......................   20.892  9.320  30.670  30.599 
RESULTADO FINANCEIRO

 ............  21 5  226  12.119  11.320 
 ..........  21 (9) (15) (8.344) (1.917)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL ...............................   20.888  9.531  34.445  40.002 
IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes .............................  22 a -  -  (14.295) (13.939)
Diferidos ..............................  22 a 8  -  746  1.056 
LUCRO DO EXERCÍCIO  ....   20.896  9.531  20.896  27.119 
Participação dos acionistas 
controladores .......................      20.896  9.531 
Participação dos acionistas 
não controladores ................     -  17.588 
     20.896  27.119 
LUCRO BÁSICO POR 
AÇÃO - EM REAIS ..............   0,07862  0,0829

Rodrigo Alves de Souza
Diretor Financeiro - CPF 276.690.538-36

Contador - CRC/PR 060752/O-2 T-SC - CPF 006.323.469-65
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, BEM COMO O PARECER DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES, ENCONTRAM-SE NA SEDE DA SOCIEDADE.

DFS HOLDING S.A.
CNPJ nº 22.932.699/0001-60

NIRE 35300480201
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2018 E DE 2017 - (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em milhares de reais - R$)
 Controladora Consolidado
  2018 2017 2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro do exercício .............................. 20.896  9.531 20.896  27.119 
Ajustes para conciliar o lucro do 
exercício com o caixa líquido 
gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais:
Depreciação e amortização ................ 82  34  12.384  11.180 
Baixa do ativo imobiliz. e intangível....  -  -  453  7 
Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa ............................ -  -  2.546  4.976 
Provisão (reversão) para riscos 

 ................. -  -  (49) (104)

 ........... -  -  2.380  102 
Equivalência patrimonial..................... (25.993) (21.213) -  - 
Imposto de renda e contribuição
social diferidos .................................... (8) -  (746) (1.056)
Redução (Aumento) nos ativos
operacionais:
Contas a receber ................................ -  -  (24.162) (12.421)
Estoque de mercadorias..................... -  -  9.525  (8.295)
Impostos a recuperar.......................... (2) (76) (18.328) (1.333)
Outros créditos ................................... 1.310  (1.805) 1.951  (3.037)
Adiantamentos a fornecedores........... -  -  (583) 23 
Depósitos judiciais .............................. -  -  (1.277) (306)
Aumento (Redução) nos passivos
operacionais:
Fornecedores ..................................... 2.060  -  21.245  20.033 

 ...................... 32  983  (1.103) 2.844 
 ............................ 521  27  15.982  11.277 

Tributos parcelados ............................ -  -  -  (50)
Outras contas a pagar ........................ 1.827  5.553  4.853  3.813 
Caixa gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais ...................... 725  (6.966) 45.966  54.772 
Impostos de renda e contribuição 
social pagos........................................ -  -  (9.522) (13.504)
Juros sobre empréstimos e 

......................... -  -  (1.640) (214)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais .............. 725  (6.966) 34.804  41.054 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado e intangível  (100) (689) (12.245) (12.701)
Aquisição de controlada líquido do 
caixa adquirido ................................... (2.200) -  (80.483) - 
Aumento de capital ............................. (57.954) -  -  - 
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento .................................. (60.254) (689) (92.728) (12.701)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital ............................. 58.063  207  58.063  - 
Partes relacionadas ............................ 1.381  -  -  - 
Distribuição de dividendos e juros 
sobre capital próprio ........................... -  -  (8.539) (18.753)
Captação de emprestimos e 

 ................................... -  -  51.825  - 
Pagamento de empréstimos 

 ................................ -  -  (42.406) (1.145)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 

 ....... 59.444  207  58.943  (19.898)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA ........... (85) (7.448) 1.020  8.455 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   
No início do exercício ......................... 116  7.564   44.625  36.170 

 ............................. 31  116   45.645 44.625 
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA ............... (85) (7.448) 1.020  8.455

 Controladora Consolidado
ATIVO  Nota 2018 2017 2018 2017
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4 31  116  45.645  44.625 
Contas a receber ................ 5 -  -  111.285  63.561 
Estoque de mercadorias..... 6 -  -  108.453  79.223 
Impostos a recuperar.......... 7 177  175  24.137  4.466 
Dividendos a receber..........  303  -  -  - 
Adiantamentos a fornecedores  -  -  583  - 
Outros créditos ...................  577  1.887  5.144  4.239 
Total do ativo circulante ......  1.088  2.178  295.247  196.114 
NÃO CIRCULANTE ...........  -  -  -  - 
Depósitos judiciais .............. 16 -  -  12.985  2.377 
Imposto de renda e 
contribuição social diferidos 22 b 8  -  3.617  2.750 
Partes relacionadas ............ 11 7.178  -  -  - 
Outros créditos ...................  -  -  4.580  7 
Investimentos ..................... 8 274.194  188.340  -  - 
Imobilizado ......................... 9 714  745  39.320  30.498 
Intangível ............................ 10 45  5  132.510  41.227 
Total do ativo não circulante  282.139  189.090  193.012  76.859 
TOTAL DO ATIVO ..............  283.227  191.268  488.259  272.973
PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO
CIRCULANTE

 . 14 -  -   17.828  554 
Fornecedores ..................... 13 2.060  -   101.737  50.956 

 ......  4.836  4.804  14.336  12.128 
Lucros e dividendos a pagar 17 257  -   433  13.395 

 ............   546  25   12.314  3.947 
Juros sobre capital próprio .   -  -   485  310 
Tributos parcelados ............   -  -   70  - 
Obrigações por compra 
de participações ................. 15 733  -   18.301 -
Outras contas a pagar ........   5.968  5.606  14.284  8.909 
Total do passivo circulante .   14.400  10.435   179.788  90.199 
NÃO CIRCULANTE  

  14 -  -   4.727  1.159 
Provisão para riscos tribu-

 . 16 -  -   10.967  782 
Partes relacionadas ............ 11 8.559  -  -  - 
Tributos parcelados ............   -  -   478  - 
Obrigações por compra 
de participações ................. 15 733  -   32.764  - 
Total do passivo não 
circulante ............................   9.292  -   48.936  1.941 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social integralizado . 17 330.099  272.036   330.099  272.036 
Transações entre sócios .... 1 (102.450) (102.450) (102.450) (102.450)
Reserva de lucros...............  31.885  11.247   31.885  11.247 
Total do patrimônio liquido ..  259.534  180.833   259.534  180.833 
TOTAL DO PASSIVO E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....  283.227  191.268    488.259  272.973 

OSVALDO FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Ata da Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 20 de Março de 2019 - Aos vinte dias do mês de março de 2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social sita 
na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os acionistas 
da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Ordinária representando a totalidade do capital social da empresa, 
convocados por carta, configurando-se a assembleia perfeitamente regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, 
de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, que 
convidou a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, o 
senhor Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença de Acionistas, o comparecimento de acionistas 
representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, 
a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) Eleição da Diretoria, bem como a fixação de seus honorários; e, (b) Outros assuntos 
de interesse da sociedade. Barueri, 06 de março de 2019. Patrícia Beltran Fernandes. Diretor Presidente. Encerrada a leitura e de acordo 
com a ordem do dia, a Sra. Presidente informou aos acionistas presentes que a assembleia tem por objeto eleger os membros da Diretoria 
para o mandato estatutário de 3 (três) anos, ou seja, para os exercícios de 2019, 2020 e 2021. Procedida a escolha e apurados os votos 
verificou-se que foram reeleitos por unanimidade para compor a diretoria os seguintes: Diretor Presidente: Patrícia Beltran Fernandes, 
brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 15.676.012-5-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob 
nº 282.042.568-25, residente e domiciliada na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 1.110, Apto 52, bloco “c”, Vila Leopoldina, CEP 05305-001, 
na Capital de São Paulo; Diretor Vice-Presidente: Nelson Fernandes, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. 
nº 2.871.660-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 101.014.038-87, residente e domiciliado na Rua Vitorino de Carvalho, nº 131, Alto de 
Pinheiros, CEP 05447-140, na Capital de São Paulo; Diretor Financeiro: Flávio Tadeu Barbosa, brasileiro, casado, administrador de em-
presas, portador da cédula de identidade RG nº 8.926.326-1-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 118.464.278-86, residente e domiciliado 
na Alameda das Violetas nº 262, Morada das Flores, CEP 06519-490 no Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo; Diretor 
Técnico Industrial: Carlos Francisco Fernandes Junior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 
RG nº 12.748.249-0-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. sob nº 177.977.008-18, residente e domiciliado na Alameda dos Cravos, nº 41, Aldeia 
da Serra, CEP, 06519-500, no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo; Diretor Adjunto: Coraci Gallo Barbosa, brasileira, 
viúva, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 5.233.651-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 118.870.598-90, residente e 
domiciliada na Alameda dos Manacás, nº 298, Morada das Flores, CEP. 06519-480, Município de Santana do Paranaíba, Estado de São 
Paulo e, por fim, Diretor Adjunto: Odila de Camargo Fernandes, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 
5.873.702-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 667.864.288-00, residente e domiciliada na Rua Desembargador do Vale, nº 1.055, apto 
83, Vila Pompéia, CEP, 05010-040, na Capital de São Paulo, estendendo-se o mandato até 30 de abril de 2022. Em seguida a Assembleia 
deliberou que os diretores da sociedade terão seus honorários globais, no montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), na forma 
a que alude o artigo 152, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, a serem distribuídos entre si, de comum acordo, no curso do triênio que compõe 
o seu mandato. Foram referendados todos os atos praticados pela diretoria no seu extinto mandato. Outrossim, os diretores ora reeleitos 
declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Os diretores 
reeleitos já estão devidamente empossados e possuem o domicilio retro identificado. Encerrando-se os assuntos a serem tratados, o 
senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse deu por encerrados os trabalhos, 
sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e membros da mesa 
diretiva. Declaramos estar conforme o original. a) - Patricia Beltran Fernandes - Presidente. Nelson Fernandes - Secretário; Acionistas: 
Patrícia Beltran Fernandes, Nelson Fernandes, Flávio Tadeu Barbosa, Odila de Camargo Fernandes, Ivone Beltran Fernandes, Ivani 
Regina Camargo Fernandes, Sioni Camargo Fernandes, Sueli Camargo Fernandes Fonseca, Carlos Francisco Fernandes Júnior, Wagner 
Vaner Salvatico, Coraci Gallo Barbosa, Maurício Beltran Fernandes, Ronaldo Beltran Fernandes, Declaramos estar conforme o original. 
Patricia Beltran Fernandes - Presidente Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos da Lei nº 8.906/94 - artigo 1º 
Prof. Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB.SP. nº 30.191. JUCESP nº 216.992/19-9 em 22/04/2019.

1ª VC - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006144-
73.2014.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ANDRE SCHNEIATER DE OLIVEIRA, CPF. 363.517.038-08, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 14.547,02 (Maio/2014), 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente as parcelas vencidas e não 
pagas, bem como do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes. Estando o 
requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. SP. 

3ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004069-
90.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RAUL TUNICO QUIZANI, Brasileiro, Solteiro, CPF 394.636.188-99, com endereço à Rua Ceara, 193, 
CONJ 2, Alphaville Empresarial, CEP 06465-120, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que 
nos autos da ação Monitória, em fase 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 10.774,18 (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. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 11 de julho de 2019. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025569-24.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) LEANDRA CARNEIRO ALVES, CPF 145.890.768-61, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação 
e Assistência Social, para cobrança de R$ 10.552,24 (abril/2016), decorrentes das mensalidades 
vencidas entre Março a Dezembro/2015, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

2º Vara de Família e das Sucessões do Fórum de Itaquera - Comarca da Capital/SP.
Edital para conhecimento de eventuais interessados na lide. Prazo 30 dias. Processo nº 1019249-
69.2018.8.26.0007 ação de alteração do regime de bens. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família
e Sucessões do Foro Regional VII Itaquera, São Paulo/SP, Drª. Maria Elisa Silva Gibin, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a eventuais interessados na lide que os requerentes Maria Luisa Oku Coelho,
brasileira, casada, RG nº 18.905.416-SSP/SP, CPF nº 127.534.048-28, e João Adelino Alves Coelho,
brasileiro, casado, RG nº 6.143.903-4 SSP/SP, CPF nº 813.865.168- 72, ambos residentes na Rua
Francisco Pinheiro de Sepeda nº 68 Itaquera São Paulo/SP, CEP 08420-190, ingressaram em Juízo
visando a ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS de comunhão parcial de bens para o REGIME DE
SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS na forma da lei, e para o conhecimento de eventuais interessados na
lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1º do Código de Processo Civil, o qual, por extrato,
será afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11/04/2019.

10ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1096502-82.2017.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEX SANDRO DA SILVA FIRMINO, CPF. 
152.285.628-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de INSTITUIÇÃO 
PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Reg. Adm. Paulistana, 
alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$8.383,20 (Agosto/2017), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades vencidas 
nos meses de Fevereiro a Maio, Outubro a Dezembro de 2016 e não pagas. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0036687-15.2010.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MARCELO LÚCIO DE LIRA, (RG 279106105, CPF 255.731.058-17), que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda, tendo por objeto 
cobrança do valor de R$ 27.072,38 = 12/2010 de mensalidades referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais. 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 (quinze) 
dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios 
de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, hipótese em que ficará isento do pagamento de 
custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido prazo, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019. 

PPPPPASSIVASSIVASSIVASSIVASSIVO CIRCULANTEO CIRCULANTEO CIRCULANTEO CIRCULANTEO CIRCULANTE 20182018201820182018 20172017201720172017
Empréstimos Bancários 620.777,55  536.953,49
Fornecedores 106.001,91 1.121.200,04
Obrigações Trabalhistas 356.012,40  723.224,90
Obrigações Tributárias  28.878,18 30.554,08
Provisão de Férias e Encargos 522.127,63 556.972,72
Contas à Pagar 97.241,45 166.460,02

1.731.039,121.731.039,121.731.039,121.731.039,121.731.039,12 3.135.365,253.135.365,253.135.365,253.135.365,253.135.365,25
PPPPPASSIVASSIVASSIVASSIVASSIVO NÃO CIRCULANTEO NÃO CIRCULANTEO NÃO CIRCULANTEO NÃO CIRCULANTEO NÃO CIRCULANTE  2018 2018 2018 2018 2018  2017 2017 2017 2017 2017

Contas a Pagar 4.983,16 106.598,56
Empréstimos e Financiamentos 210.392,91 0,00
Passivo Compensado 4.048,90 0,00

219.424,97219.424,97219.424,97219.424,97219.424,97  106.598,56 106.598,56 106.598,56 106.598,56 106.598,56
PPPPPAAAAATRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQUIDOUIDOUIDOUIDOUIDO

Patrimônio Social - 230.710,91  - 739.029,20
Ajuste de Exercícios Anteriores 918.806,34 334.212,61
Superávit (Déficit) do Exercício - 202,26  174.105,68

687.893,17687.893,17687.893,17687.893,17687.893,17 - 230.710,91- 230.710,91- 230.710,91- 230.710,91- 230.710,91
TTTTTOOOOOTTTTTAL DO PAL DO PAL DO PAL DO PAL DO PASSIVASSIVASSIVASSIVASSIVOOOOO 2.638.357,262.638.357,262.638.357,262.638.357,262.638.357,26 3.011.252,903.011.252,903.011.252,903.011.252,903.011.252,90

1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:  A Entidade SOCIAL BOM JESUS é uma entidade civil, sem fins
lucrativos, tendo por objetivo: 1.1) Promover o desenvolvimento social da pessoa humana através da
educação, da cultura, da qualificação profissional, do esporte, do lazer, da habitação e da cidadania.
1.2) Motivar a comunidade no sentido de que a mesma se desenvolva, utilizando melhor seus próprios
recursos. 1.3) Incentivar o intercâmbio e o relacionamento com obras afins, promovendo parcerias
públicas, privadas e terceiro setor. 1.4) Buscar parcerias públicas, privadas e do terceiro setor, com
a finalidade de contribuir para que a comunidade tenha acesso a bens e serviços. Para bem atingir
seus objetivos, o SOCIAL BOM JESUS atenderá prioritariamente, crianças, jovens, adolescentes,
a melhor idade, em como promoverá o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, credo,
religião, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 2 - PRINCIP2 - PRINCIP2 - PRINCIP2 - PRINCIP2 - PRINCIPAIS PRÁTICASAIS PRÁTICASAIS PRÁTICASAIS PRÁTICASAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS: CONTÁBEIS: CONTÁBEIS: CONTÁBEIS: CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras do SOCIAL BOM JESUS são preparadas de acordo
com as normas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, bem como pela CFC NBC TG
1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09
do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de janeiro de 2010 e Resolução CFC
nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012 - ITG 2002 (R1) - Entidade Sem Finalidade de Lucros. As
principais práticas contábeis adotadas pelo SOCIAL BOM JESUS para a elaboração e apresentação
das demosntrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do superávit (déficit), receitas, despesasa) Apuração do superávit (déficit), receitas, despesasa) Apuração do superávit (déficit), receitas, despesasa) Apuração do superávit (déficit), receitas, despesasa) Apuração do superávit (déficit), receitas, despesas
e classificação dos ativos e passivos: e classificação dos ativos e passivos: e classificação dos ativos e passivos: e classificação dos ativos e passivos: e classificação dos ativos e passivos: O superávit (déficit) é apurado pelo regime de competência de
exercícios que considera os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias calculados a
índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos e o efeitos dos ajustes para o valor
do mercado, quando aplicável. As receitas dos contratos de subvenções são reconhecidas no
resultado pelo seu valor nominal, observado o regime de competência contábil. As despesas são
reconhecidas com observância do regime de competência contábil. Os ativos realizáveis e os passivos
exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante. b) Caixa e Equivalentesb) Caixa e Equivalentesb) Caixa e Equivalentesb) Caixa e Equivalentesb) Caixa e Equivalentes
de Caixa:de Caixa:de Caixa:de Caixa:de Caixa: Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações
em poupança e fundos de investimentos que possam ser sacados a qualquer momento com riscos
insignificantes de alterações de valor. c) Títulos de Capitalização:c) Títulos de Capitalização:c) Títulos de Capitalização:c) Títulos de Capitalização:c) Títulos de Capitalização: Correspondem aos valores aplicados
em títulos de capitalização com vencimento até 12 meses, tendo-se o direito a 100% do valor aplicado
no vencimento do título. Os títulos são atualizados pela TR - Taxa de Remuneração Básica aplicadas
às cadernetas de poupança. d) Subvenções a Receber:d) Subvenções a Receber:d) Subvenções a Receber:d) Subvenções a Receber:d) Subvenções a Receber: Representadas por subvenções dos setores
Municipal e Estadual, sendo formalizados através de contratos (Termos de Convênio). Essas subvenções
são contabilizadas por regime de competência. e) Imobilizado:e) Imobilizado:e) Imobilizado:e) Imobilizado:e) Imobilizado: O Imobilizado é demonstrado ao custo
de aquisição mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. f) Fornecedores:f) Fornecedores:f) Fornecedores:f) Fornecedores:f) Fornecedores:
As dívidas com fornecedores são contabilizadas pelo seu valor nominal, as quais geralmente vencem
em prazos de 30 dias. g) Empréstimos e Financiamentos: g) Empréstimos e Financiamentos: g) Empréstimos e Financiamentos: g) Empréstimos e Financiamentos: g) Empréstimos e Financiamentos: Estão demonstrados com base no custo
amortizado, que inclui o reconhecimento de juros pela taxa efetiva até a data do Balanço. h) Provisãoh) Provisãoh) Provisãoh) Provisãoh) Provisão
para Férias e Encargos Sociais: para Férias e Encargos Sociais: para Férias e Encargos Sociais: para Férias e Encargos Sociais: para Férias e Encargos Sociais: Constituída para os períodos aquisitivos vencidos e proporcionais
acrescida dos respectivos encargos sociais. i) Demais passivos, provisões, ativos e passivosi) Demais passivos, provisões, ativos e passivosi) Demais passivos, provisões, ativos e passivosi) Demais passivos, provisões, ativos e passivosi) Demais passivos, provisões, ativos e passivos
contingentes: contingentes: contingentes: contingentes: contingentes: o SOCIAL BOM JESUS reconhece uma provisão no Balanço quando há uma obrigação
presente legal ou não formalizada decorrente de um evento passado e é provável que recursos seja
exigido para liquidar essa obrigação. Ativos contingentes, quando existentes, não são reconhecidos
nas demonstrações contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada de benefício
econômico. Os passivos contingentes são divulgados em nota, a menos que uma saída de benefício
econômico seja remota.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa3. Caixa e Equivalentes de Caixa3. Caixa e Equivalentes de Caixa3. Caixa e Equivalentes de Caixa3. Caixa e Equivalentes de Caixa
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição 20182018201820182018 20172017201720172017
Caixa 5.208,07 23.298,71
Bancos conta movimento:
Banco Bradesco S/A 1,00 1,00
Banco do Brasil S/A 154.361,89 288.385,57

 159.570,96 159.570,96 159.570,96 159.570,96 159.570,96  311.685,28 311.685,28 311.685,28 311.685,28 311.685,28
Aplicações Financeiras:  1.540.430,18  1.766.190,63

 1.700.001,14 1.700.001,14 1.700.001,14 1.700.001,14 1.700.001,14 2.077.875,912.077.875,912.077.875,912.077.875,912.077.875,91
O Saldo das Aplicações Financeiras está representado pelos valores abaixo:O Saldo das Aplicações Financeiras está representado pelos valores abaixo:O Saldo das Aplicações Financeiras está representado pelos valores abaixo:O Saldo das Aplicações Financeiras está representado pelos valores abaixo:O Saldo das Aplicações Financeiras está representado pelos valores abaixo:

Tipo de AplicaçãoTipo de AplicaçãoTipo de AplicaçãoTipo de AplicaçãoTipo de Aplicação 20182018201820182018 20172017201720172017
Banco do Brasil S/A Fundo de Investimento  252.572,18 190.229,79
Banco do Brasil S/A Poupança 1.090.446,58 1.169.907,37

1.343.018,761.343.018,761.343.018,761.343.018,761.343.018,76 1.360.137,161.360.137,161.360.137,161.360.137,161.360.137,16
Banco Bradesco S/A Fundo de Investimento 196.266,53 321.759,58
Banco Bradesco S/A Poupança 236,18 77.314,40
Banco Itáu S/A Fundo de Investimento 0,00  6.979,49
Banco Santander Fundo de Investimento  908,71 0,00

 197.411,42 197.411,42 197.411,42 197.411,42 197.411,42 406.053,47406.053,47406.053,47406.053,47406.053,47
   1.540.430,18   1.540.430,18   1.540.430,18   1.540.430,18   1.540.430,18  1.766.190,63 1.766.190,63 1.766.190,63 1.766.190,63 1.766.190,63

4 - SUBVENÇÕES A RECEBER:4 - SUBVENÇÕES A RECEBER:4 - SUBVENÇÕES A RECEBER:4 - SUBVENÇÕES A RECEBER:4 - SUBVENÇÕES A RECEBER: Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, as subvenções a receber
apresentaram a seguinte composição: 20182018201820182018 20172017201720172017
Subvenção Estadual 199.962,97 0,00

199.962,97199.962,97199.962,97199.962,97199.962,97 0,000,000,000,000,00
5 - IMOBILIZADO: 5 - IMOBILIZADO: 5 - IMOBILIZADO: 5 - IMOBILIZADO: 5 - IMOBILIZADO: Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 o saldo do ativo imobilizado apresentava
a seguinte composição:

BALANÇOS PBALANÇOS PBALANÇOS PBALANÇOS PBALANÇOS PAAAAATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRTRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRTRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRTRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRTRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)O DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)O DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)O DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)O DE 2018 E 2017 (Em Reais - R$)

SOCIAL BOM JESUS SOCIAL BOM JESUS SOCIAL BOM JESUS SOCIAL BOM JESUS SOCIAL BOM JESUS - CNPJ 47.468.186/0001-71 - Relatório da DiretoriaRelatório da DiretoriaRelatório da DiretoriaRelatório da DiretoriaRelatório da Diretoria
Aos Associados:Aos Associados:Aos Associados:Aos Associados:Aos Associados: Prezados Senhores, a diretoria do Social Bom Jesus, em cumprimento às disposições legais e as normas estatutárias, está publicando o Balanço Patrimonial da Entidade, acompanhado
das Demonstrações da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, juntamente com as Notas Explicativas referente aos exercícios encerrados em 31/12/18 e 31/12/17.

Demonstrações do Demonstrações do Demonstrações do Demonstrações do Demonstrações do RRRRResultado esultado esultado esultado esultado  do  do  do  do  do Exercício  em 31 de dezembro de 201Exercício  em 31 de dezembro de 201Exercício  em 31 de dezembro de 201Exercício  em 31 de dezembro de 201Exercício  em 31 de dezembro de 20188888 e 201 e 201 e 201 e 201 e 20177777 (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$)

AAAAATIVTIVTIVTIVTIVO CIRCULANTEO CIRCULANTEO CIRCULANTEO CIRCULANTEO CIRCULANTE 20182018201820182018 20172017201720172017
Caixas e Equivalentes de Caixa 1.505.595,89 1.874.220,69
Títulos de Capitalização 194.405,25 203.655,22
Subvenções à Receber 0,00  0,00
Outros Créditos 46.328,41 45.398,18

1.746.329,551.746.329,551.746.329,551.746.329,551.746.329,55 2.123.274,092.123.274,092.123.274,092.123.274,092.123.274,09
NÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTE

Imobilizado 887.978,81 887.978,81
Intangível 0,00 0,00
Ativo Compensado 4.048,90  0,00

892.027,71892.027,71892.027,71892.027,71892.027,71  887.978,81 887.978,81 887.978,81 887.978,81 887.978,81
TTTTTOOOOOTTTTTAL DO AAL DO AAL DO AAL DO AAL DO ATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO  2.638.357,26 2.638.357,26 2.638.357,26 2.638.357,26 2.638.357,26 3.011.252,903.011.252,903.011.252,903.011.252,903.011.252,90

RECEITRECEITRECEITRECEITRECEITAS OPERAAS OPERAAS OPERAAS OPERAAS OPERACIONAISCIONAISCIONAISCIONAISCIONAIS 20182018201820182018 20172017201720172017
Subvenções e Doações 20.266.427,69  20.179.488,72
Receitas Financeiras/Diversas 162.737,58  530.196,38

TTTTTOOOOOTTTTTAL DAL DAL DAL DAL DA RECEITA RECEITA RECEITA RECEITA RECEITA OPERAA OPERAA OPERAA OPERAA OPERACIONALCIONALCIONALCIONALCIONAL  20.429.165,27 20.429.165,27 20.429.165,27 20.429.165,27 20.429.165,27  20.709.685,10 20.709.685,10 20.709.685,10 20.709.685,10 20.709.685,10
DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS OPERACIONAISDESPESAS OPERACIONAISDESPESAS OPERACIONAISDESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal -10.635.698,74 -10.965.100,02
Despesas Administrativas e Gerais - 9.521.337,85  - 9.320.742,39
Despesas Financeiras - 257.126,47 - 249.737,01
Despesas Tributárias - 15.204,47  0,00

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIOSUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIOSUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIOSUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIOSUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO -202,26-202,26-202,26-202,26-202,26  174.105,68 174.105,68 174.105,68 174.105,68 174.105,68

Notas Explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 201Notas Explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 201Notas Explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 201Notas Explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 201Notas Explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 20188888 e 201 e 201 e 201 e 201 e 20177777 (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais - R$)Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais - R$)Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais - R$)Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais - R$)Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em Reais - R$)
FLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DAS AAS AAS AAS AAS ATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDADES OPERAADES OPERAADES OPERAADES OPERAADES OPERACIONAIS:CIONAIS:CIONAIS:CIONAIS:CIONAIS: 20182018201820182018 20172017201720172017

Superávit (Déficit do Exercício)Superávit (Déficit do Exercício)Superávit (Déficit do Exercício)Superávit (Déficit do Exercício)Superávit (Déficit do Exercício)  - 202,26 - 202,26 - 202,26 - 202,26 - 202,26 174.105,68174.105,68174.105,68174.105,68174.105,68
Ajustes do Superávit (Déficit) do ExercícioAjustes do Superávit (Déficit) do ExercícioAjustes do Superávit (Déficit) do ExercícioAjustes do Superávit (Déficit) do ExercícioAjustes do Superávit (Déficit) do Exercício

Depreciação/Amortização - 55.252,10
Juros s/Empréstimos 158.533,84 195.640,76
Reembolso de Despesas - 102.946,93 - 7.909,44

Caixa Operacional antes dos movimentos de capital de giroCaixa Operacional antes dos movimentos de capital de giroCaixa Operacional antes dos movimentos de capital de giroCaixa Operacional antes dos movimentos de capital de giroCaixa Operacional antes dos movimentos de capital de giro 55.384,6555.384,6555.384,6555.384,6555.384,65 417.089,10417.089,10417.089,10417.089,10417.089,10
Diminuição (aumento) nos ativos:Diminuição (aumento) nos ativos:Diminuição (aumento) nos ativos:Diminuição (aumento) nos ativos:Diminuição (aumento) nos ativos:

Subvenções a Receber 199.962,97  - 3 2.550,00
Outras Contas a Receber 930,23 9.314,96

Aumento (diminuição) nos passivos:Aumento (diminuição) nos passivos:Aumento (diminuição) nos passivos:Aumento (diminuição) nos passivos:Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores - 1.015.198,13  6 0.210,92
Obrigações Trabalhistas - 402.057,59 393.934,46
Obrigações Tributárias - 1.675,90  5.365,10
Contas a Pagar 43.607,84 - 179.377,42

Caixa Líquido gerado (absorvido) pelas atividades operacionaisCaixa Líquido gerado (absorvido) pelas atividades operacionaisCaixa Líquido gerado (absorvido) pelas atividades operacionaisCaixa Líquido gerado (absorvido) pelas atividades operacionaisCaixa Líquido gerado (absorvido) pelas atividades operacionais  -1.119.045,93 -1.119.045,93 -1.119.045,93 -1.119.045,93 -1.119.045,93 673.987,12673.987,12673.987,12673.987,12673.987,12
FLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DAS AAS AAS AAS AAS ATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDADES DE INVESTIMENTADES DE INVESTIMENTADES DE INVESTIMENTADES DE INVESTIMENTADES DE INVESTIMENTO:O:O:O:O:

Adiçoes do Imobilizado 4.048,90  -
FLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DFLUXO DE CAIXA DAS AAS AAS AAS AAS ATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDADES FINANCEIRAS:ADES FINANCEIRAS:ADES FINANCEIRAS:ADES FINANCEIRAS:ADES FINANCEIRAS:

Ajuste de Exercícios Anteriores 918.806,34 334.212,61
Títulos de Capitalização - 9.249,97 12.928,82
Captação de Empréstimos 3.469.847,54 20.766.214,99
Pagamentos de Empréstimos - 3.633.031,68 -20.849.769,43

746.372,23 263.586,99
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa  - 368.624,80 - 368.624,80 - 368.624,80 - 368.624,80 - 368.624,80 937.574,11937.574,11937.574,11937.574,11937.574,11
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa demonstrado por:Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa demonstrado por:Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa demonstrado por:Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa demonstrado por:Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa demonstrado por:

No início do exercício 1.874.220,69 936.646,58
No final do exercício 1.505.595,89  1.874.220,69

Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixaAumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa - 368.624,80- 368.624,80- 368.624,80- 368.624,80- 368.624,80  937.574,11 937.574,11 937.574,11 937.574,11 937.574,11

BomBomBomBomBom EmendaEmendaEmendaEmendaEmenda
Descrição ImobilizadoDescrição ImobilizadoDescrição ImobilizadoDescrição ImobilizadoDescrição Imobilizado JesusJesusJesusJesusJesus AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas ParlamentarParlamentarParlamentarParlamentarParlamentar 20182018201820182018 20172017201720172017
Aparelhos Telefonicos 1.970,00 - - - 1.970,00  1.970,00
Imóveis 471.571,89 - - 471.571,89 471.571,89
Computadores e
Periféricos 44.588,84 - - 45.978,74 90.567,58  90.567,58
Equitos, Máquinas
e Instalações 39.398,00 - - 18.280,00 57.678,00 57.678,00
Móveis e Utensílios 35.986,14 - - 41.637,25 77.623,39 77.623,39
Veículos 428.419,00 - - - 428.419,00 428.419,00

1.021.933,871.021.933,871.021.933,871.021.933,871.021.933,87 -----  - - - - -  105.895,99 105.895,99 105.895,99 105.895,99 105.895,99 1.127.829,861.127.829,861.127.829,861.127.829,861.127.829,86 1.127.829,861.127.829,861.127.829,861.127.829,861.127.829,86
Depreciação
Acumulada - - - - 656.257,97 656.257,97

- - - -  471.571,89 471.571,89 471.571,89 471.571,89 471.571,89 471.571,89471.571,89471.571,89471.571,89471.571,89
Consorcío de Imóveis 308.363,17 - - - 308.363,17 308.363,17
Consórcio de Veículos 108.042,75 - - - 108.042,75 108.042,75

- ----- ----- ----- 887.977,81887.977,81887.977,81887.977,81887.977,81 887.977,81887.977,81887.977,81887.977,81887.977,81
Descrição IntangívelDescrição IntangívelDescrição IntangívelDescrição IntangívelDescrição Intangível
Software ou Programas 12.083,93 - - - 12.083,93 12.083,93
Amortização Acumulada-12.083,93 - - - 12.083,93 12.083,93
Descrição Ativo CompensadoDescrição Ativo CompensadoDescrição Ativo CompensadoDescrição Ativo CompensadoDescrição Ativo Compensado
Bens recebidos em
comodato - 4.048,90 - - 4.048,90 -----

----- ----- ----- ----- 892.026,71892.026,71892.026,71892.026,71892.026,71 887.977,81887.977,81887.977,81887.977,81887.977,81
Consórcio de Imóveis: Aquisição de cota do consórcio de imóvel da empresa Embracon Administradora
de Consórcio Ltda, com o valor docrédito de R$ 180.000,00 formalizado através de proposta nº
1819830 firmada em 05 de Abril de 2010 para pagamento em 120 parcelas. Imóveis: Aquisição de
um terreno no valor de R$ 450.000,00 no bairro Parque Alves de Lima, sendo pago o valor de R$
150.000,00 de  entrada e o restante em 30 parcelas mensais de R$ 10.000,00 cada.
6 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS/FINANCIAMENTOS6 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS/FINANCIAMENTOS6 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS/FINANCIAMENTOS6 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS/FINANCIAMENTOS6 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS/FINANCIAMENTOS 20182018201820182018 20172017201720172017
Banco Santander  66.746,16 99.260,98
Banco Itáu  - 10.357,72
Banco Bradesco  233.391,47  427.334,79
Banco do Brasil 400.000,00  -

700.137,63700.137,63700.137,63700.137,63700.137,63   536.953,49  536.953,49  536.953,49  536.953,49  536.953,49
7 - OBRIGAÇÕES 7 - OBRIGAÇÕES 7 - OBRIGAÇÕES 7 - OBRIGAÇÕES 7 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTTRABALHISTTRABALHISTTRABALHISTTRABALHISTASASASASAS 20182018201820182018 20172017201720172017
Salários e Ordenados 82.683,18 448.186,03
INSS  207.418,14 207.881,47
FGTS  65.145,79 66.327,64
Contribuição Sindical  83,13 829,76
Pensão Alímentícia  682,16  -

      356.012,40 356.012,40 356.012,40 356.012,40 356.012,40 723.224,90723.224,90723.224,90723.224,90723.224,90
8 - SET8 - SET8 - SET8 - SET8 - SETORES DE AORES DE AORES DE AORES DE AORES DE ATUTUTUTUTUAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO:  O SOCIAL BOM JESUS desenvolve suas atividades nos setores social
e educação. A contabilização é efetuada por núcleo. Abaixo apresentamos a totalização das contas mais
representativas dos núcleos por setor, em valor monetário e percentual de participação no ano de 2018.

SETORSETORSETORSETORSETOR SETORSETORSETORSETORSETOR
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL

Representação em Percentual 86,06% 13,94% 100,00%
Valores Monetários
Subvenções  17.441.287,67  2.825.140,02 20.266.427,69
Despesas Operacionais
Obrigações Trabalhistas 9.153.082,34 1.482.616,40 10.635.698,74
Despesas Operacionais 8.194.063,35 1.327.274,50 9.521.337,85
Despesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas OperacionaisDespesas Operacionais
Despesas Financeira 221.283,04  35.843,43  257.126,47
Despesas Tributárias - - 15.204,47
TTTTTotal das Despesasotal das Despesasotal das Despesasotal das Despesasotal das Despesas

Receitas Diversas
Outras Receitas 140.051,96 22.685,62 162.737,58
Superávit (déficit) por setorSuperávit (déficit) por setorSuperávit (déficit) por setorSuperávit (déficit) por setorSuperávit (déficit) por setor -174,06 -28,20 -202,26
Quantidade de Núcleos em 2018 17 4 21
1 - Com base nas subvenções o Setor Social é preponderante nas atividades da Entidade com
86,06% de representatividade. 2 - Em 2018 foi inaugurado o núcleo do Jardim Umarizal (em
setembro). 3 - Em 2018 foram entregues os núcleos: Vila Andrade e Bom Prato Cidade Ademar
(em setembro o núcleo Vila Andrade e Julho o núcleo Bom Prato).
9 - P9 - P9 - P9 - P9 - PAAAAATRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQTRIMÔNIO LÍQUIDO:UIDO:UIDO:UIDO:UIDO: O superávit do período é revertido totalmente para a manutenção
dos recursos e desenvolvimento dos objetivos sociais do SOCIAL BOM JESUS.
10 - SUBVENÇOES E DOAÇÕES:10 - SUBVENÇOES E DOAÇÕES:10 - SUBVENÇOES E DOAÇÕES:10 - SUBVENÇOES E DOAÇÕES:10 - SUBVENÇOES E DOAÇÕES: 20182018201820182018 20172017201720172017
Municipal 13.115.652,93 14.350.553,97
Estadual 6.089.360,22  5.436.892,04
Outras Subvenções 1.061.414,54 392.042,71

20.266.427,6920.266.427,6920.266.427,6920.266.427,6920.266.427,69 20.179.488,7220.179.488,7220.179.488,7220.179.488,7220.179.488,72
11 - RECEIT11 - RECEIT11 - RECEIT11 - RECEIT11 - RECEITAS FINANCEIRAS:AS FINANCEIRAS:AS FINANCEIRAS:AS FINANCEIRAS:AS FINANCEIRAS: 20182018201820182018 20172017201720172017
Rendimento de Aplicações 47.468,41  86.147,93
Descontos Financeiros Obtidos 12.322,24 436.139,01
Outras Receitas Financeiras  102.946,93   7.909,44

 162.737,58 162.737,58 162.737,58 162.737,58 162.737,58 530.196,38530.196,38530.196,38530.196,38530.196,38
12 - DESPESAS COM PESSOAL:12 - DESPESAS COM PESSOAL:12 - DESPESAS COM PESSOAL:12 - DESPESAS COM PESSOAL:12 - DESPESAS COM PESSOAL: 20182018201820182018 20172017201720172017
Salários  6.217.335,68 6.406.849,10
INSS  2.032.234,46  2.071.555,93
FGTS  706.549,54 823.858,68
PIS    75.006,57  77.152,91
13º Salário 582.854,88 588.651,36
Férias  751.444,67  696.942,49
Vale Transporte  165.578,10  159.158,40
Outras Despesas   104.694,84  140.931,15

10.635.698,7410.635.698,7410.635.698,7410.635.698,7410.635.698,74 10.965.100,0210.965.100,0210.965.100,0210.965.100,0210.965.100,02
13 - DESPESAS ADMINISTRA13 - DESPESAS ADMINISTRA13 - DESPESAS ADMINISTRA13 - DESPESAS ADMINISTRA13 - DESPESAS ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAS E GERAIS:AS E GERAIS:AS E GERAIS:AS E GERAIS:AS E GERAIS: 20182018201820182018 20172017201720172017
Alimentação 4.984.074,90  4.499.094,14
Aluguel/IPTU  845.501,58 576.312,56
Manutenção e Conservação  130.202,00  76.562,81
Telefone, Internet, Água, Luz e Gas   783.904,43 663.211,54
Material de Higiene e Limpeza    250.594,19  105.174,37
Material Pedagógico   524.246,19 798.904,34
Material de Escritório   36.093,70 14.396,63
Serviços Prestados PF/PJ  118.520,92  183.998,27
Custos Indiretos/Seguros 179.684,25  -
Financeiras  257.126,47  249.737,01
Tributárias 15.204,47  -
Depreciação/Amortização  -  55.252,10
Outras Despesas  1.668.515,69 2.347.836,00

     9.793.668,79     9.793.668,79     9.793.668,79     9.793.668,79     9.793.668,79         9.570.479,77        9.570.479,77        9.570.479,77        9.570.479,77        9.570.479,77

Demonstração das mutações do patrimônio líqDemonstração das mutações do patrimônio líqDemonstração das mutações do patrimônio líqDemonstração das mutações do patrimônio líqDemonstração das mutações do patrimônio líquidouidouidouidouido em 31/12/201 em 31/12/201 em 31/12/201 em 31/12/201 em 31/12/20188888 e 201 e 201 e 201 e 201 e 20177777 (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$) (Em Reais - R$)
CONTCONTCONTCONTCONTASASASASAS 20182018201820182018 20172017201720172017

Patrimônio Social - 230.710,91 - 739.029,20
Ajuste de Exercícios Anteriores 918.806,34  334.212,61
Superávit do Exercício  - 202,26 174.105,68

TTTTT OOOOOTTTTTA LA LA LA LA L 687.893,17687.893,17687.893,17687.893,17687.893,17 - 230.710,91- 230.710,91- 230.710,91- 230.710,91- 230.710,91

DiretorDiretorDiretorDiretorDiretoria Exia Exia Exia Exia Executivecutivecutivecutivecutiva:a:a:a:a:     Paulo Afonso da Silva Lana: PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente - RG 9.733.350 - CPF 859.098.588-15; Leonardo Valério Cicone: Vice-presidente Vice-presidente Vice-presidente Vice-presidente Vice-presidente - RG 9.486.652 - CPF 001.124.088-18; Maria Matildes Coelho de Almeida: TTTTTesoureiresoureiresoureiresoureiresoureiraaaaa - RG 6.393.780 - CPF 146.899.688-61.
Conselho Fiscal: Conselho Fiscal: Conselho Fiscal: Conselho Fiscal: Conselho Fiscal: Luciana Mota Da Rocha: 1º Conselheiro 1º Conselheiro 1º Conselheiro 1º Conselheiro 1º Conselheiro -RG 27.262.015-4 - CPF 391.511.458-80; Sebastião Justino de Almeida: 2º Conselheiro2º Conselheiro2º Conselheiro2º Conselheiro2º Conselheiro - RG 2.303.474 CPF 066.029.168-15;

FRC Planejamento Contábil Ltda MEFRC Planejamento Contábil Ltda MEFRC Planejamento Contábil Ltda MEFRC Planejamento Contábil Ltda MEFRC Planejamento Contábil Ltda ME - CNPJ 20.343.159/0001-16 - CRC 2SP036225/O-0; Fábio Rogério do Carmo: ContadorContadorContadorContadorContador - CPF 192.612.208-94 - CRC 1SP276035/O-8

8ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca da Capital -São Paulo.
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial – JUCESP 744. 8ª Vara 
Cível do Fórum Central - Comarca de São Paulo. Processo nº 0094968-77.2004.8.26.0100. 
Executados: espólio de Vicente Baroni “Barone” na pessoa da inventariante Marli Ferreira 
Baroni. Direitos Reais de Compromissário comprador sobre um apartamento possuindo a 
área útil de 87,57m² em São Paulo/SP – 50% do valor de avaliação. 1ª Praça: 30/07/2019, às 
11h00min; 2ª Praça, 20/08/2019, às 11h00min. Direitos Reais de compromissário comprador 
sobre o apartamento nº 12, no 1º classificado como Apartamento de padrão médio com 
elevador, parte integrante do Condomínio Edifício Santa Clara, no 35º Subdistrito Barra Funda/SP, 
situado a Rua Barra Funda nº 579, antigo nº 119, com frente para a Rua Conselheiro Brotero, 
onde tem o nº 283, São Paulo/SP. Descrição completa na Matrícula: 153.481 do 15º CRI/
São Paulo/SP. Ficam os requeridos, espólio de Vicente Baroni, na pessoa da inventariante 
Marli Ferreira Baroni, seu cônjuge se casada for, intervenientes, cedentes com direitos e 
obrigações, além dos demais interessados, FICAM INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça: 
R$ 225.643,34 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 112.821,67 (Sujeitos à atualização)

De acordo com a entidade, a instabi-
lidade econômica fez os consumido-
res mudarem o comportamento e os 

destinos de suas viagens, mas manteve o 
setor do turismo aquecido.

Roteiros mais econômicos pelo interior 
do Brasil ganharam força, assim como 
viagens para países sul-americanos onde 
o real é mais valorizado frente a moeda 
local. Entre os principais destinos estão 
cidades do interior paulista a poucas horas 
da capital, com atrações de ecoturismo e 
esportes radicais, como Botucatu, Brotas, 
Boituva, Eldorado, Serra Negra e Socorro. 
Além dessas, destacam-se Campos do 
Jordão, que no inverno chega a receber 
1,5 milhão de turistas, e Águas de São 
Pedro, conhecida pelas estâncias com 
águas terapêuticas.

Outro destino bastante procurado pelos 
turistas nas agências, o litoral Catarinense, 
oferece baladas, bons restaurantes, praias 
de águas tranquilas e agitadas para o sur-
fe. Florianópolis, Imbituba, Bombinhas, 
Palhoça e Balneário Camboriú lideram as 
buscas, inclusive entre os turistas que, para 
tornar a viagem mais econômica, preferem 
a viagem rodoviária à aérea.

A Região Nordeste do país continua em 
alta entre os consumidores que procuram 

Baixas temperaturas levam turistas a Campos do Jordão. 

Interior de SP é um dos destinos 
mais procurados nas férias de julho

O interior de São Paulo está entre os principais destinos turísticos das férias de julho procurados nas 
agências de turismo, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav)
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agências de turismo, tanto para viagens 
aéreas como terrestres. As cidades mais 
procuradas são Fortaleza, Maceió, Porto de 
Galinhas, Porto Seguro, Ilhéus e Aracaju. 
Segundo a entidade, a junção de belezas 
naturais com infraestrutura hoteleira 
diversifi cada agrada os viajantes dos mais 
variados perfi s.

Também procurados, estão os destinos 

para quem não abre mão do frio. Na Serra 
Gaúcha continuam requisitadas as cidades 
de Bento Gonçalves, Canela, Garibaldi e 
Gramado. A presença da tradição euro-
peia, sobretudo de imigrantes italianos e 
alemães, pode ser vista na arquitetura local 
e na gastronomia. As vinícolas são atrativos 
da região, que reúne produtores de vinhos 
premiados (ABr).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WELLINGTON DE JESUS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 30/10/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Oliveira dos Santos e de Juliana de Jesus 
Santos. A pretendente: TEREZINHA PAULINO DOS SANTOS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pureza, RN, data-nascimento: 15/10/1967, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olinto Paulino dos Santos e de Julia 
Freire dos Santos.

O pretendente: JOÃO VITOR DIAS CAMPOS, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Campos e de Iolanda Dias dos 
Santos. A pretendente: JULIANA ALVES OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Fernando Alves Oliveira e de 
Andrea Alves da Silva.

O pretendente: IVAN ANDRADE JUNIOR, profi ssão: cobrador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Andrade e de Ivani Camargo. A pretendente: ANDREA 
DA SILVA SANTOS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1977, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Everaldo Pereira Santos e de Valdelice Gomes da Silva Santos.

O pretendente: RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: PCM, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Nascimento dos Santos e de Laudeci Seve-
rina do Nascimento. A pretendente: CAMILA CRISTINA FILINTO DA SILVA, profi ssão: 
designer gráfi co, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Filinto 
da Silva e de Sonia Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 25/12/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Luiz do Nascimento e de Zenilda 
Francisca Izidorio. A pretendente: THAMIRES EVANGELISTA DA SILVA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 29/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivaldo 
Juvencio da Silva e de Marcia Evangelista dos Santos.

O pretendente: MARCIO DA SILVA, profi ssão: cortador de técidos, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/10/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Arlinda da Silva. A pretendente: 
ANDRÉIA FELIX BATISTA, profi ssão: perfumarista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Enivaldo Batista e de Angela Felix de Sá.

O pretendente: IVANILDO DOS SANTOS FERNANDES, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 02/02/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Fernandes e de Marilene Petronilia dos Santos 
Fernandes. A pretendente: KÁTIA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1980, residente 
e domiciliada neste Disrtrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito Oliveira dos Santos e de 
Ana Barbosa dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO LIMA FILHO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mossoró, RN, data-nascimento: 17/02/1951, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lima de Oliveira e de Maria Neusa da Silva. 
A pretendente: NOEMIA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 19/09/1950, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joana Ferreira da Silva.

O pretendente: DANILO VITORINO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/05/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Tionilio Vitorino dos Santos Filho e de Judi Regina da 
Silva. A pretendente: MELISSIA LANA DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Messias Ferreira dos Santos e de Romilda de Lana.

O pretendente: BRANDON CARVALHO SOARES DOS SANTOS, profi ssão: analista de 
operações do varejo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/02/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Soares 
dos Santos e de Nelzira Carvalho dos Santos. A pretendente: INGRYD AMORIM DE 
SOUZA, profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Joilson Eduardo de Souza e de Marilene Amorim da Silva.

O pretendente: ANTONIO DAPRETO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1958, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Andre Dapreto e de Renata Magrissi Dapreto. A pretendente: 
MARINÊS DE CASTRO MACHADO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Cornélio Procópio, PR, data-nascimento: 14/10/1972, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Castro Machado e de Carmem de Oliveira Machado.

O pretendente: ODIRLEY WELLINGTON MARTINS FERREIRA, profi ssão: metalúrgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio José Alves Ferreira e de Adelina Silvina 
Martins Ferreira. A pretendente: JÉSSICA ALVES PEREIRA, profi ssão: telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/01/1991, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivelton Sampaio Pereira e de Aparecida Alves.

O pretendente: ALÉCIO DE OLIVEIRA DUARTE, profi ssão: instalador de som e aces-
sórios, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 14/05/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Duarte e de Josefa 
Maria de Oliveira Duarte. A pretendente: LUCIANA ALVES MENEZES, profi ssão: peda-
goga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Ivo Ramos Menezes 
e de Cleonice Francinete Alves de Menezes.

O pretendente: DIEGO SILVA PLUMA, profi ssão: chefe de cozinha, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 26/01/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abilio Oliveira Pluma e de Maria Margarida da Silva. A 
pretendente: ANDREZA NOVAES DOS SANTOS, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Santos e de Irani Novaes dos Santos.

O pretendente: EDSON FIRMINO, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1968, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Darcí Firmino e de Eva Figueiredo Firmino. A pretendente: VIVIANE 
VIANA DE LUNA, profi ssão: contabilista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/02/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rubens Luiz Almeida de Luna e de Zilda Viana de Luna.

O pretendente: HAVILA MOREIRA DE PAULA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Francisco de Paula e de Sandra Aparecida 
Moreira de Paula. A pretendente: MIRIAN LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Lourenço da Silva e de Maria 
das Graças Gomes de Assis Silva.

O pretendente: CRISTIANO MOREIRA, profi ssão: 1/2 ofícial de mecânica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Terezinha de Jesus Moreira. A pretendente: REGI-
NALDA DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Antonio 
Gonçalves, BA, data-nascimento: 27/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Milton José da Silva e de Gidália Josefa da Silva.

O pretendente: MAURICIO DURVAL DE ARRUDA SILVA NASTARI, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel José da Silva e 
de Janaína Durval de Arruda Silva. A pretendente: ADELLY FRANCIELI DA SILVA, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 26/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcia Aparecida da Silva.

O pretendente: IGOR INACIO DE SOUZA, profi ssão: assessor de secretário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flávio Washington Inacio de Souza e de Irene de 
Lourdes Inacio de Souza. A pretendente: KAOMA DE CARVALHO MORETTO, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
09/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oscar Moretto 
e de Nilza Maria de Carvalho.

O pretendente: ARTUR SOARES DE ASSIS BORGES, profi ssão: analista operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alberto Borges e de Nariman 
Soares de Assis Borges. A pretendente: RAFAELA SANTANA DE SOUZA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joseleide Santana de Souza.

O pretendente: ORLEY SANTOS PRIETO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Fátima do Sul, MS, data-nascimento: 06/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Amaral Prieto e de Luciana dos Santos Melo. 
A pretendente: SIRLEY APARECIDA DA SILVA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adonias Azevedo da Silva e de Cleuza Maria Coelho da Silva.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA DE MOURA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira de Moura e de Maria de Fátima da 
Silva Moura. A pretendente: LUCIANA RIBEIRO SILVA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 08/04/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das Merces Ribeiro Silva.

O pretendente: RODRIGO BATISTA DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/12/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Batista da Silva e de Edna Lucia Batista da 
Silva. A pretendente: GICÉLIA BARBOSA COSTA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo Antônio do Jacinto, MG, data-nascimento: 16/12/1991, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Ribeiro Costa e de Ceci Barbosa Costa.

O pretendente: DAVI MOREIRA DE SENA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itiuba, BA, data-nascimento: 18/10/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antenor dos Reis Sena e de Dalva Gonçalves Moreira de Sena. A 
pretendente: BÁRBARA DA SILVA NUNES, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Fabiano Figueiredo Nunes e de Fernanda da Silva Nunes.

O pretendente: RAFAEL MENDES DA SILVA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir João da Silva e de Maria Aparecida Mendes 
da Silva. A pretendente: MARIANA LUIZA FERREIRA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tania Ferreira.

O pretendente: MURILLO HENRIQUE BORGES MELLE, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Roberto Melle e de Marisa Borges Melle. 
A pretendente: BIANCA MIRWALD DE SOUZA, profi ssão: esteticista animal, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Lopes de Souza e de Yara Luzia Mirwald.

O pretendente: RAFAEL SOUSA DE BRITO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cardoso de Brito e de Marlene Sousa de Brito. A 
pretendente: SONIA NASCIMENTO DE JESUS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Itacaré, BA, data-nascimento: 02/10/1976, residente e 
domiciliada em Diadema, SP, fi lha de Miguel Nascimento de Jesus e de Olimpia Francelina.

O pretendente: MIGUEL DELGADO NETO, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euripedes Delgado e de Maria Ribeiro Delgado. A 
pretendente: EXPEDITA ALMEIDA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Penaforte, CE, data-nascimento: 17/12/1963, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Rosa Almeida da Silva.

O pretendente: MARIO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, naturalidade: 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 20/04/1953, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos José da Silva e de Teresa Pacheco da Silva. A 
pretendente: MARIA JOSÉ FERREIRA, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Belo Oriente, MG, data-nascimento: 23/03/1969, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Miguel Ferreira e de Olímpia Basília Gregoria.

O pretendente: MAIKON CAMPIONI PAULINO, profi ssão: líder de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Bento Paulino e de Selma Campioni Paulino. 
A pretendente: ALZIRA EMILIANO SANTANA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/07/1995, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Vicente Santana e de Maria Aparecida Emiliano.

O pretendente: AILTON CARLOS MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: confeiteiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itamarandiba, MG, data-nascimento: 19/07/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rocha dos Santos 
e de Maria Aparecida de Jesus Moreira. A pretendente: TATIANE DA SILVA BARBOSA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
18/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denilson José 
Barbosa e de Cristina da Silva Moura.

O pretendente: VENICIO SOUSA DE JESUS, profi ssão: chefe de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1990, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Anizio Francisco de Jesus e de Derotides Soares de Sousa. A preten-
dente: ELAINE DE CARVALHO DUARTE, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Maria Duarte Neto e de Ivandete de Carvalho Duarte.

O pretendente: ALCIZETE JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, profi ssão: tecelão de malhas 
(máquina cir), estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/01/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oliveira de 
Lima e de Sebastiana Maria da Silva. A pretendente: DANYELE SALES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/09/1996, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lha de Eugenio Porcino Oliveira e de Rute da Silva Sales.

O pretendente: DANIEL DIAS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adilson Marques Dias e de Doracy Aparecida Dias. A pretendente: AN-
GELA DE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Clemente Vieira dos Santos e de Maria Aparecida de Almeida Santos.

O pretendente: JOÃO RIBEIRO DE MÉLO NETO, profi ssão: gerente de sessão, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Serra Branca, PB, data-nascimento: 25/09/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de João Ribeiro de Mélo Filho e de Cosma Sandra 
Neves Ribeiro. A pretendente: VANDIREIDE ANTUNES DE SOUZA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romeu Ribeiro 
da Silva e de Vandira Antunes de Souza Silva.

O pretendente: GUILHERME NAYTHON ANDRADE SILVA, profi ssão: ajudante de 
jardinagem, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 26/08/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio de Oliveira Silva e de 
Regiane Andrade dos Santos. A pretendente: DEISE CRISTINA FERNANDES, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Debora Antonio Fernandes.

O pretendente: ESTEVÃO CASTRO BARBOSA LOPES, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/07/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Lopes e de Adriana Castro Barbosa Lopes. A 
pretendente: TATIANE DOS SANTOS CORREIA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Aparecido Correia e de Adenilda Nonato dos Santos.

O pretendente: CAIO HENRIQUE DE SALES, profi ssão: promotor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/11/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Romilton de Sales e de Alessandra Nascimento da Silva de 
Sales. A pretendente: KATLEN FARIAS SILVA TRINDADE, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jarbas Silva Trindade e de Lucinea Farias.

O pretendente: JOSUÊ PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josuê Pereira de Sousa Neto e de Niedja Felix da Silva. 
A pretendente: THAYNA MELO DA SILVA, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Souza da Silva e de Maria Misma Freitas de Melo.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Poção de Pedras, MA, data-nascimento: 25/01/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augustinho Neres de Souza e de Maria Ferreira 
de Souza. A pretendente: GISELE ALVES, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Apucarana, PR, data-nascimento: 03/02/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roseli Alves.

A pretendente: EDNA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de empilhadeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1978, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Senhora dos Santos. A pretendente: 
KATIA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/04/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Alves dos Santos e de Vera Lucia Américo.

O pretendente: LEONARDO ELIAS CORREIA TORRES, profi ssão: estoquista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 31/12/1994, residente e 
domiciliado em Campinas, SP, fi lho de Admilson Elias Correia e de Márcia Santos de 
Siqueira Torres. A pretendente: YASMIN CAROLINE DE SOUZA, profi ssão: auxiliar 
de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 
17/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Luis 
de Souza e de Cristiane Cardoso de Souza.

O pretendente: LEONARDO DE LIMA MANGUEIRA, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Souza Mangueira e de Viviane de Lima 
Mangueira. A pretendente: KETELLYN CAROLINE ELIAS DE AZEVEDO, profi ssão: 
auxiliar fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson 
Martins de Azevedo e de Rosemary Elias dos Santos.

O pretendente: LUCAS JESUS DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Firmino Alves, BA, data-nascimento: 04/01/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves de Oliveira e de Marineusa 
Jesus de Oliveira. A pretendente: KELLY CRISTINA MARIA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosilda Maria Silva.

O pretendente: THOMÁS KAIQUE VITOR, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Adriana Vitor. A pretendente: VICTÓRIA 
LEME DE SOUZA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo Antonio de Souza e de Izilda Leme.

O pretendente: EDIGAR DE FREITAS CRUZ, profi ssão: mecânico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silas de Freitas Cruz e de Marcia Cristina Ferreira da 
Silva Cruz. A pretendente: JOICE CONCEIÇÃO DA SILVA, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Alcanjo da Silva e de Deolice Maria da Conceição.

O pretendente: DIEGO BRUNO DE MELO LÚCIO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Uberaba, MG, data-nascimento: 29/06/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celio Aparecido Lúcio e de Joana D'Arc Jacinto de Melo 
Lúcio. A pretendente: BRUNA MOREIRA MEDEIROS, profi ssão: estudante, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Uberaba, MG, data-nascimento: 30/05/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernandes Medeiros e de Lucia Helena Moreira.

O pretendente: WALLACE DE MELO BEZERRA, profi ssão: atendente de balcão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Bispo Bezerra e de Edna Meire 
Silva de Melo Bezerra. A pretendente: VITORIA GABRIELLE DE OLIVEIRA EUGENIO 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 19/12/2001, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lha de Eduardo Eugenio da Silva e de Renata Aparecida de Oliveira.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ANTONIO SERPA, profi ssão: encanador, estado civil: divorciado, naturali-
dade: Mercês, MG, data-nascimento: 16/12/1961, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Serpa e de Maria Felisbina de Jesus. A pretendente: MARLENE 
DE JESUS SOUSA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória da 
Conquista, BA, data-nascimento: 10/05/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Altenízia Maria de Jesus.

O pretendente: CRISPINIANO MARQUES DOS SANTOS, profi ssão: soldador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 01/12/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Ribeiro dos Santos e de Cosmira Marques dos Santos. 
A pretendente: ELAINE CRISTINA ROSA DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Evangelista da Silva e de Andrelina Rosa dos Santos Silva.

O pretendente: SIDNEY DE JESUS SILVA, profi ssão: analista de desenvolvimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 23/09/1983, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Sebastião Mareco da Silva e de Maria Terezinha de Jesus 
Silva. A pretendente: THAIS MARQUES XAVIER, profi ssão: pedagoga, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 02/09/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Basilio Ribeiro Xavier e de Maria do Socorro Marques Xavier.

O pretendente: MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/10/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista Sobrinho e de Maria Alaide de Oliveira. 
A pretendente: RENATA JACINTO CARVALHO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/09/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato de Brito Carvalho e de Rosi Jacinto.

O pretendente: ISAC MARCELO DE SOUSA, profi ssão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Araujo de Sousa e de Rosa Maria de Sousa. A 
pretendente: FERNANDA REIS SANTANA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Reis Santana e de Oscarlina Pereira Santos Santana.

O pretendente: AVELINO PEREIRA DE BRITO NETO, profi ssão: vidraceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 10/02/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Ceará de Sousa e de Maria do Socorro Sousa. 
A pretendente: ADRIANA ARRUDA DIAS, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Dias e de Rosimary Cristina de Arruda.

O pretendente: EZEQUIEL BRANT PEREIRA, profi ssão: meio ofi cial de marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizeti Alves Pereira e de Sebastiana Caldeira 
Brant Pereira. A pretendente: VICTORIA LAURINE LUZITANO CAVALCANTE, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sheyla Luzitano Cavalcante.

O pretendente: GERSON RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Alves da Silva e de Valdineida Rodrigues Ferreira 
da Silva. A pretendente: CRISLAINE TIAGO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandi Soares da Silva e de Arlete Tiago da Silva.

O pretendente: RODRIGO SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 09/12/1991, residente e 
domiciliado em Poá, SP, fi lho de Roque Luiz dos Santos e de Alice Maria de Souza Santos. 
A pretendente: AMABILE LAUDELINA TIBURCIO THEODORO, profi ssão: cuidadora 
terapeutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Theodoro e de 
Maria do Carmo Tiburcio Theodoro.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: LEONARDO DA SILVA FERRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 25/07/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Claudio Ferro e de Meyre Pereira da Silva 
Ferro. A pretendente: FABIANA DA PENHA COLIMOIDE, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 01/12/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adão Colimoide e de Aparecida Conceição Colimoide.

O pretendente: FABIO LIFANTE VERONEZ, profi ssão: analista de qualidade, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Milton Garcia Veronez e de Dalila Lifante Veronez. A pretendente: 
MAGALI LUZIA APARECIDA DEPRESBITERIS, profi ssão: gerente de eventos, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Depresbiteris e de Rosa Maria Milhardo Depresbiteris.

O pretendente: GABRIEL VIANA ZBORIL, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Luiz Zboril e de Vicentina Aparecida do Carmo Viana Zboril. A pre-
tendente: FLAVIA ROSARIO APARECIDA MOURA, profi ssão: gerente de mall, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ourinhos, SP, data-nascimento: 26/04/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Braulio Alves de Mora Neto e de Maria de Lurdes Ferreira Moura.

A pretendente: CLAUDIA FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Curadasse Fernandes de Souza e de Benedicta Fernandes da Cruz. 
A pretendente: KATIA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: atendente de vinho, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cosmópolis, MG, data-nascimento: 16/11/1976, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jurandir dos Santos e de Maria Bortolini Sette dos Santos.

O pretendente: RODRIGO MARTINELLI PENTEADO, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Ricardo Barros Penteado e de Maria Luiza Martinelli Penteado. 
A pretendente: FABRIZIA STELLA FIORI DOTOLI, profi ssão: coordenadora de RH, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1981, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo de Almeida Dotoli e de Maria Stella Fiori Dotoli.

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santa Rita de Jacutinga, MG, data-nascimento: 27/11/1928, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves dos Santos e de 
Vergilina Carlota da Rocha. A pretendente: DILMA COSTA, profi ssão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 20/03/1952, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Durval Costa e de Lindaura Azevêdo.

O pretendente: REGINALDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/12/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdete Pereira da Silva. A pretendente: 
SAMARA ESTANLEY ALENCAR FERRAZ, profi ssão: atendente, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 12/12/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Raimundo José Ferraz e de Maria das Graças Alencar Ferraz.

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:
JOSÉ ARAÚJO DE AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro noturno, nascido 
em Chapada, Mucambo, Estado do Ceará (CN:LV.A/017.FLS.100-MUCAMBO/CE), Mu-
cambo, CE no dia primeiro de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (01/08/1966), 
residente e domiciliado Rua São João do Cariri, 372, A, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Aquino e de Nilza Araújo de Aquino. LOISIA 
FREIRIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Goioerê, Es-
tado do Paraná (CN:LV.A/018.FLS.115-GOIOERÊ/PR), Goioerê, PR no dia dois de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e nove (02/09/1969), residente e domiciliada Rua 
São João do Cariri, 372, A, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Freiria e de Rosalina Rocha Freiria.
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Em 2018, foram 91 acidentes no 
mesmo período. 

“A ocorrência de acidentes com 
escorpião deve-se à ocupação irregular 
do solo e descarte inadequado de lixo 
especialmente material de construção, o 
que atrai insetos e animais como baratas, 
alimento natural do escorpião”, informou 
a secretaria municipal.

O que fazer em caso de acidente com 
escorpião. A Secretaria Municipal de Saúde 
dá as seguintes orientações:

• Retirar sapato, anel, pulseira ou fi tas 
que funcionem como torniquete;

• Lavar somente com água e sabão 
o local da picada;

• Fazer compressas mornas (com-
pressas frias pioram a dor);

• Procurar atendimento no serviço 
de saúde mais próximo;

• Se possível, levar o animal para 
identificação.

O Hospital Vital Brasil, do Instituto Bu-
tantã, referência em atendimento em casos 
de acidentes com animais peçonhentos, 
atende 24 horas, todas as ocorrências 
incluindo acidentes com escorpiões, além 
de dar orientações por telefone 

(11) 3723-6969, (11) 2627-9529, (11) 
2627-9530 (ABr).

São Paulo, quinta-feira, 18 de julho de 2019 Página 7
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 18 de julho de 2019. 
Dia de São Frederico de Utrecht, Santa Maria de Galícia, São Estácio, São 
Arnolfo, São Francisco Solano e Dia do Anjo Mihael, cuja virtude é a harmonia. 
Dia Nacional do Trovador, e Dia Mundial dos Veteranos de Guerra. 

Hoje faria aniversário, Wagner Montes, o apresentador de televisão falecido 
em janeiro deste ano qu e faria 65 anos, o ator Vin Diesel que faz 52 anos, o 
cantor e ator Conrado nascido em 1970 e o ator Chace Crawford faz 34 anos.

O nativo do dia
O nativo do Câncer deste dia e grau encontra sua felicidade fazendo outros 
felizes. Ponderado, inteligente gosta de buscar conhecimento. Capaz, 
trabalhador e responsável pode alcançar posições de autoridade. Tem forte 
senso para negócios, o que o pode levar a trabalhar com sucesso. Funciona 
bem nas atividades comunitárias e têm um apreço particular pelas crianças 
e pela vida familiar, constituindo famílias relativamente grandes. Interessa-se 
muito pela relação a dois. É normalmente a partir daí que amadurece suas 
relações sociais, profi ssionais e amigáveis.

Magia dos sonhos
LUA - Nova, reconciliação. Crescente, muito amor 
na vida. Cheia, felicidade no jogo, fortuna e amores 
correspondidos. Minguante, separação e vitalidade 
física diminuída. Brilhante, casamento próximo. 
Avermelhada, doença. Ensanguentada, perigo de 
acidente. Números da sorte: 36, 49, 57, 61 e 80

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

Esta quinta é o décimo sétimo dia da lunação.  A Lua em mau aspecto com Marte pode nos deixar irritados e 
apressados pela manhã. Ao longo do dia tudo se acalma.  A Lua  faz um bom aspecto com Júpiter que traz mais 
confi ança e generosidade e vai fi car fora de curso a partir das 12h55.   Vênus faz um bom aspecto com Netuno que 
traz mais suavidade para os relacionamentos. Após as difi culdades apresentadas por Saturno, será possível colher 
as recompensas de um amor tranquilo, compreensivo e acolhedor.
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A Lua em mau aspecto com Marte pode 
nos deixar irritados e apressados pela 
manhã. Ao longo do dia tudo se acalma. 
É tempo de ousar algo novo, mas sem 
se arriscar demais. Use a intuição para 
não errar em suas ações. Assim, não irá 
fazer nada errado. 64/664 – Amarelo.

A Lua faz um bom aspecto com Júpiter 
que traz mais confi ança e generosidade 
e vai fi car fora de curso a partir das 
12h55. É uma fase boa para curtir o 
ambiente, evitando as viagens e qual-
quer coisa arriscada e perigosa. A casa 
quatro continua fazendo a família ser o 
mais importante. 61/561 – Azul.

Vênus faz um bom aspecto com Ne-
tuno que traz mais suavidade para os 
relacionamentos. Após as difi culdades 
apresentadas por Saturno, será possí-
vel colher as recompensas de um amor 
tranquilo, compreensivo e acolhedor. 
As difi culdades tendem a diminuir 
e até desaparecer. 78/778 – Branco.

A Lua aquariana faz você ir adiante e 
a frente. Aplique seu dinheiro em algo 
novo e aumentará os lucros, com o Sol 
transitando na sua casa dois, a casa da 
fortuna. Evite atitudes arriscadas e 
audaciosas demais quanto a dinheiro 
para não perder. 34/234 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Marte pode 
nos deixar irritados e apressados pela 
manhã. Ocorre uma renovação de sua 
vida daqui para frente, depois que 
passar o aniversário. O fi nal da noite 
e a madrugada serão mais alegres e 
descontraídas. 96/696 – Vermelho.

Precisa de muita disposição, pois as 
atividades dentro da rotina que tendem 
a ser maçantes e cansativas. Aguarde 
agora até que o Sol estiver em Leão e 
mantenha a rotina e planeje o futuro. 
Pelo menos até o aniversário deve 
evitar realizar mudanças radicais. 
41/641 – Verde.

Olhe para frente e veja o que pode me-
lhorar em sua vida e na vida das pessoas 
queridas neste oitavo mês do ano. Algo 
novo trará expansão e muito sucesso 
em breve. Nesta quinta será possível 
colher as recompensas de um amor 
tranquilo, compreensivo e acolhedor. 
53/453 – Escuras.

Novas chances e mudanças tanto no 
trabalho como no relacionamento 
familiar. Com o Sol em Leão no fi nal 
da semana a situação profi ssional irá se 
defi nir de uma vez por todas. Este é o 
momento de sentir à plena realização 
profi ssional e renovar oportunidades 
que foram perdidas. 77/477 – Azul.

A Lua faz um bom aspecto com Júpiter 
que traz mais confi ança e generosidade 
e vai fi car fora de curso a partir das 
12h55. Um compromisso deverá ser 
assumido no próximo mês de agosto 
e deve preparar-se para mudar. O 
relacionamento amoroso fi cará mais 
estável profundo. 12/712 – Marrom.

Com o Sol indo para Leão, o signo 
oposto, surge decisões sobre alianças, 
parcerias e sociedades importantes. 
Poderá relacionar-se melhor com todos 
à volta. O fi nal da noite e a madrugada 
serão mais alegres e descontraídas e a 
noite também será ótima para descan-
sar e relaxar 54/554 – verde.

Vênus faz um bom aspecto com Netuno 
que traz mais suavidade para os relacio-
namentos. As conquistas no trabalho 
começam se efetivar, por isso aumenta 
a esperança e a disposição. Logo mais 
na sexta com a Lua em Peixes e haverá 
uma sensibilidade mais acentuada, 
53/253 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Patuá para o  sucesso

Faça um saquinho vermelho e dentro dele coloque 
3 dentes pequenos de alho e 2 folhinhas de louro. 
Junte um papel branco com o nome do santo de sua 
devoção e um outro com o Pai-Nosso e seu nome 
completo. Feche o saquinho com linha vermelha. 
Carregue-o sempre com você. 

A Lua na fase Cheia leva a alguma 
afobação melhorando a estabilidade 
depois. Assunto em que tenha que 
se impor aumenta a arrogância. 
Após as difi culdades apresentadas 
por Saturno, será possível colher as 
recompensas de um amor tranquilo, 
compreensivo e acolhedor.  51/651 
– Branco.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Consciência. Torne-se mais consciente. Quando você se torna 
sintonizado com vibrações mais elevadas, você se torna mais cons-
ciente do poder de seus pensamentos e sentimentos. Que pensa-
mentos você está colocando na consciência de massa? Deve ser a 
primeira pergunta que você faz quando as coisas não estão saindo 
como você gostaria que fossem. Lembre-se, esta é a sua jornada, 
então desbloqueie esses pensamentos e sentimentos e observe mais 
atentamente, especialmente se você não estiver tão feliz com o que 
você está experimentando atualmente. Esteja aberto para receber, 
os sinais vibratórios estão aí, mostrando-lhe o caminho. Pensamento 
para hoje: Pare por um momento e torne-se mais consciente dos 
pensamentos e sentimentos que você está enviando ao mundo. Eles 
estão em sintonia com a vibração que você deseja estar mantendo? 
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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BAF
ABOBORA
CABALETA
IRCESAR

GARRAELE
DEIXARA
OIINVES
URBSAND

FRAUDECE
UREITOR
GOAOBI

BURCAARS
AORAIC
INSEGURO

Título de 
impera-
dores

romanos

Arma de
gaviões,
águias e
falcões

Ocultar;
esconder 

"Vou (?)",
sucesso
do grupo

Skank 

Urbanis-
mo

(abrev.)
Areia, em

inglês

Estado na-
tal do padre

Cícero
(sigla)

Ato como
a falsifi-
cação de
dinheiro

A maior 
autorida-
de na uni-
versidade

Antigo
território
português
na Índia

Medida
que

equivale a
100 m2

Prefixo de 
"bicarbo-
nato": du-
as vezes

(?) nova, 
movimen-
to musical

francês

Traje da 
muçulma-

na

Atual-
mente; 

presente-
mente

Italo
Calvino, 
escritor
italiano

Condição
comum do
indivíduo

tímido

Decisivo;
inevitável
Locais on-
de os cor-
reios não
efetuam
entrega

domiciliar

Contrário;
oposto

Cavidade
(pl.)

Aquele
homem
Desejo
intenso

Pequena 
ária de rit-
mo sim-

ples, com
repetições

(Mús.)

A carrua-
gem de

Cinderela
(Lit.)

Está asso-
ciada às re-
des hidro-
gráficas do
Paraguai
e Paraná

Grupo de jogadores
que se colocam à
frente da baliza na
cobrança de faltas

Brado de
touradas

Fruto-símbolo da
situação trabalhosa

Parque
florestal

3/ars — goa. 4/sand. 5/césar. 8/cabaleta.
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ENTREGA DO REINF TODO MÊS
Empresa sem movimento terá que entregar a REINF todo mês, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ACEITAR PARA FINS DE ABONAR FALTAS 
DO FUNCIONÁRIO, ATESTADO DE PSICÓLOGO?  

O Atestado de Psicólogo, desde que este profissional esteja inscrito em 
Conselho Profissional, você pode aceitar para abono sem problemas, 
contudo, veja se as sessões foram exigidas por médico, geralmente 
Clínico ou Geriatra, caso contrário, fica a critério da empresa.

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Na rescisão por acordo, o aviso prévio deve ser proporcional? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
No fracionamento de férias o empregado gozou no 1º período 14 dias, 
sendo que no 2º período restam 16 dias, entretanto deseja converter 1/3 
das férias restantes em abono, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE ADMITIR EX-FUNCIONÁRIO, DEMITIDO HÁ 
MAIS DE DOIS ANOS, EM FUNÇÃO DIFERENTE, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, assim, entende-se 
não haver impedimento, se tratando de uma nova relação contratual 
onde novas regras serão estabelecidas.

GRAVIDEZ DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionária no período de experiência de 90 dias, ficou gravida, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA OBRA
No CNO-Cadastro Nacional de Obras vinculada ao CPF, onde registrar 
os funcionários, devemos enviar para o eSocial? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

#tenhacicatrizes
Transformação Digital

é para todos

Jayme Nigri (*)

De forma divertida, relembro o controle re-
moto de televisão como exemplo fi gurado 

de caso de transformação digital, nem tanto 
pela tecnologia envolvida, mas pela assimilação 
de um hábito tecnológico –ao dar comandos 
apertando botões–, que até hoje represen-
ta uma difi culdade para algumas pessoas. 
O conforto de evitar o deslocamento de um 
par de metros de distância do sofá até a TV 
era o benefício mais aparente que esta tecno-
logia trazia, mas no momento em que invadia 
a nossa casa, já não bastava apertar botões, 
era preciso decidir quem seria o dono daquela 
botoeira tecnológica, aquele que teria o poder 
de escolher o canal a ser assistido. 

 Desde aquele momento já se via uma 
diferença entre os ”digitais“ e os ”analógi-
cos”, aquelas pessoas que apresentam certa 
difi culdade em lidar com botões. Com poucas 
inovações ao longo de 50 ou mais anos desde 
a sua popularização, novas funcionalidades –
pouquíssimas, é verdade– foram introduzidas 
no aparato, mas aí com benefícios extras como 

integração com videocassete, som, DVD, app 
no celular, smart TVs, etc, o que fazia se 
abrir um gap cada vez maior entre os digitais 
e os analógicos. 

Desnecessário comentar sobre as dife-
renças tecnológicas entre os dias atuais e 
o lançamento do primeiro controle remoto. 
Da mesma forma, era inimaginável que os 
benefícios do avanço da tecnologia também 
se multiplicariam pelos diferentes setores da 
nossa sociedade, resultando em maior tempo 
de vida, melhorias na saúde, aceleração da 
aprendizagem, capacidade de absorção de 
informações, desenvolvimento da inteligên-
cia, chips na neurociência, entre inúmeros 
outros exemplos. 

Esta evolução tecnológica desenvolvida pelo 
homem para o homem só foi e é possível devido 
ao aumento da produtividade, que resulta na 
capacidade de fazer mais com menos: mais 
rápido e mais potente com menos recursos. 
Por sua vez, entre um extremo e outro, no 
cerne da produtividade está a transformação 
digital, que, aplicada dentro de empresas, pode 
ser defi nida como um processo de adoção 
de tecnologias estruturado sobre 4 pilares 
orientadores: 

• Estratégias e políticas: visão da trans-
formação, planos, regras e segurança 

• Ambiente: espaço adequado, sustentável 
e responsável 

• Gestão humana: capacitação e forma de 
lidar tanto como usuário quanto como 
produtor 

• Tecnologia: dispositivos, software e 
informações. 

Há quem acredite que ser um ótimo usuário 
da tecnologia é sufi ciente para evoluir, mas no 
ambiente profi ssional, utilizá-la produtiva-

mente é ainda mais importante. O clichê 
“você domina a tecnologia ou a tecnologia te 
domina?” é a forma mais simples de mostrar 
que a tecnologia está aí para nos servir e, se 
está para servir, há que ser produtiva. É fun-
damental que este conceito esteja disseminado 
pela empresa, mesmo que se faça de forma 
gradual partindo do zero. 

Há nuances neste processo de transforma-
ção. Ser uma empresa totalmente digital com 
trabalhadores com mindset tecnológico e ope-
ração automatizada pode servir como objetivo 
de longo prazo, mas para a nossa realidade, um 
desafi o plausível seria automatizar atividades 
repetitivas ou recorrentes. Em todos os seto-
res, por menor ou maior que seja a empresa, 
há como adotar a tecnologia. Ninguém dirá 
que é fácil ou difícil, mas ter em mente os 4 
pilares facilitará o planejamento e garantirá 
que à estrutura digital não faltarão elementos. 

Este é um caminho sem volta! Por ser tudo 
novidade, como é a tecnologia em si, pode-se 
promover ajustes até retrocedendo alguns 
passos, mas não conheço uma pessoa física 
ou jurídica, que tenha experimentado a pro-
dutividade baseada na tecnologia e depois 
voltado a caminhar de forma “analógica”.  Não 
há um critério preestabelecido para mensurar 
o grau tecnológico de uma pessoa ou empresa, 
portanto, não importa se você é digital ou 
analógico, está na hora de se aventurar por 
esta linda estrada. 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos e 
Diretor da Futura Code, escola de tecnologia para 

crianças e adolescentes, que carrega os selos 
Microsoft School e Authorized Education Partn
er da Microsoft. Engenheiro, pós-graduado em 

marketing, especialista em perfi l comportamental 
DISC e com experiência em tecnologia e educação, 

é também um transformador digital.

2 De janeiro a junho, foram 118 acidentes.

Aumentam os acidentes com escorpião em SP
O número de acidentes com escorpiões na cidade de São Paulo, resultando em picada, aumentou 29,67% 
no primeiro semestre na comparação com o ano passado. De janeiro a junho, foram 118 acidentes
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Especial

A recém-criada fábrica 
brasiliense Origem se 
prepara para entregar, no 
próximo mês, uma frota 
de 50 motos elétricas para 
atender empresas de entrega 
de encomendas que utilizam 
serviços de motoboy

Gilberto Costa/Agência Brasil

As motos terão arranque equivalente a um 
modelo convencional de 300 cilindradas, 
mas velocidade limitada a 60 quilômetros 

por hora (km/h).

A ideia dos empreendedores é alugar as motoci-
cletas, já seguradas, a um custo fi xo garantindo o 
fornecimento e trocas de baterias, uma vantagem em 
tempos de alta do preço dos combustíveis, como a 
gasolina. Estações para recarga serão instaladas em 
percursos usuais. A manutenção mecânica da frota, 
assim como a telemetria para rastreamento e gestão 
do uso das motos, será feita pela fábrica fornecedora.

“É um excelente momento para iniciar esse empre-
endimento”, garante Diogo Lisito, 30 anos, um dos 
três sócios fundadores da empresa que administram o 
negócio. “Quando leio notícias de que o país está em 
recessão, eu enxergo como responsabilidade minha 
ajudar o país a sair da crise”, disse ao comentar que a 
linha de produção tem dez engenheiros trabalhando 
diretamente nas motos e deverá contratar mais gente. 
A empresa tem autorização fi scal para se instalar na 
Zona Franca de Manaus.

A fábrica forma o contingente de empresas inovado-
ras, defi nidas como startup: iniciativa de baixo custo 
e de base tecnológica, cujo modelo de negócio tem 
potencial de ganho de escala. Essas empresas estão 
surgindo no país em um momento em que muitas 
pessoas comuns tentam a oportunidade de ter um 
negócio próprio em época de alta do desemprego.

Segundo o Portal do Empreendedor – MEI, no início 
do mês de julho, cerca de 185 mil microempresários 
haviam optado pelo sistema de recolhimento de tribu-
tos em valores fi xos mensais (abrangido pelo Simples 
Nacional). O número é 19% acima do verifi cado em 
fi ns de dezembro do ano passado - crescimento bas-
tante superior ao aumento do emprego formal entre 
dezembro de 2018 e maio de 2019 (0,91).

Entre dezembro e julho, o número total de micro-
empreendedores individuais passou de 7,7 milhões 
para mais de 8,5 milhões de pessoas (alta de 10,9%). 
Para o assessor especial do Ministério da Economia 
Guilherme Afi f Domingos, o crescimento do número 
de empreendedores tem a ver com a procura de al-
ternativas para obter trabalho e renda. “São empre-
endedores que estão trabalhando por conta própria, 
porque emprego, no sistema tradicional, está raro e 
vai ser muito raro daqui para frente”, prevê.

Afi f avalia que a hora é oportuna para superar 
difi culdades. “No momento de crise, você encontra 
pessoas dispostas a arriscar sair da zona de conforto 

Novos negócios tentam inovação e 
solução de problemas da sociedade

para buscar alternativas para própria sobrevivência. 
Portanto, a crise é alimentadora de atitudes empreen-
dedoras”. O diretor-superintendente do Sebrae no DF, 
Valdir Oliveira, concorda com o assessor ministerial 
e acrescenta: “olhamos para crise e vemos recessão 
e desemprego. O empreendedor vê oportunidade. O 
dinheiro não some. O dinheiro muda de mão”.

No caso da Mi Petit, pequena empresa que produz 
comida para crianças, conforme cardápio recomen-
dado pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria e 
pelo Ministério da Saúde, 
a preocupação é oferecer 
qualidade nutricional, 
conforme demanda dos 
pais. “É uma demanda 
das famílias. A obesidade 
infantil tornou-se pande-
mia”, descreve Valéria 
Freitas, que antes de 
se juntar à nutricionista 
sócia da empresa para 
cuidar de alimentação 
infantil trabalhou no 
Brasil e no exterior como 
engenheira da área de 
telecomunicações.

A empresa, em funcio-
namento há dois anos, 
tem duas lojas em áreas 
nobres do DF e contrata 
nove empregados que 
preparam e vendem cardápio de 41 pratos para almoço 
ou jantar, cinco sobremesas e dez tipos de lanches. 
A administradora de RH, Roberta Lopes, é outra 
empreendedora que tem as crianças como clientela 
fi nal. Em vez de comida, no entanto, seu negócio, 
chamado Mundo de Lívia, cuida do divertimento e 
desenvolvimento infantil. Ela criou uma pequena 

empresa para aluguel de 
brinquedos para crianças 
na fase inicial de desen-
volvimento congnitivo.

A design Jussara Pelica-
no Botelho e outras duas 
sócias também já contra-
taram uma funcionária 
em um negócio que come-
ça a engatinhar: há mais 
de um ano, elas criaram 
um aplicativo para aten-
der mulheres de todas as 
idades que querem viajar 
sozinhas, em segurança, 
e com poucos recursos. A 
plataforma liga viajantes 
e anfi triãs em 75 cidades 
brasileiras e já reúne uma 
comunidade com mais de 
3 mil mulheres. “Elabo-

ramos um produto que está resolvendo problemas 
reais”, descreve.

Diego Reis, especialista em tecnologia e segurança 
da informação, fundou o grupo Afroempreendedor e 
assumiu como missão o desenvolvimento de produtos 
e atividades que geram empoderamento e inclusão 
social. “A gente quer equilibrar o jogo para que os 
pretos e negros tenham mais espaço na sociedade 
e, no nosso caso, no empreendedorismo”, resume. 

“O empreendedorismo é libertador”, defende. Reis, 
que toca sete projetos, reclama no entanto da falta 
de crédito: "não consegui pegar capital de giro de R$ 
30 mil em um ano”.

A mesma dificuldade é relatada por Diogo Lisita. 
“Agora precisamos da grana, mas não temos como 
dar todas as garantias que os bancos exigem. Quan-
do mais precisa, a economia parece estar menos 
disposta”, observa. “Querem oferecer o dinheiro 
depois que o seu negócio está validado, depois 
que você passou pela parte mais difícil. O merca-
do brasileiro tem apetite por inovação, melhoria, 
eficiência e por lucratividade. Só que não tem um 
apetite tão grande quanto vemos num ecossiste-
ma de startup no Vale do Silício, Europa, Índia e 
Israel”, compara.

Guilherme Afi f Domingos faz coro com os dois 
empreendedores. “É fl agrante a escassez de cré-
dito, principalmente para o segmento de pequena 
empresa. O microcrédito famoso não chega”, pon-
dera. O assessor especial do Ministério da Econo-
mia é bastante crítico quanto às difi culdades de se 
obter empréstimos. “O sistema bancário é muito 
concentrado nas mãos de poucos que arrecadam 
de todos e emprestam só para alguns – aqueles que 
têm garantia reais para poder dar. O custo hoje do 
crédito é de agiotagem”.

Empreendedorismo cresce acima de emprego e ocupação.

Valter Campanato/ABr

Empresário Diogo Lisita Pinto, fundador da Origem Motos.

Va
lte

r C
am

pa
na

to
/A

B
r

Empresária Valéria Freitas, fundadora da Mi Petit.
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