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“Se você quer chegar 
onde a maioria não 
chega, faça o que a 
maioria não faz”.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft 
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A falta de demanda in-
terna voltou a ganhar 
importância entre os 

principais problemas enfren-
tados pela indústria ao longo 
do mês de junho. O percentual 
de empresários que assinalam 
essa difi culdade é o maior 
desde o terceiro trimestre de 
2016. Nos últimos seis meses, 
esse índice aumentou 10 pon-
tos percentuais, chegando a 
41,1% dos entrevistados, em 
junho. Os dados são da Sonda-
gem Industrial, divulgada on-
tem (22) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

A produção industrial em 
junho caiu na comparação 
com maio. O índice de evo-
lução da produção fi cou em 

Segundo CNI, aumenta 
preocupação da indústria 
com a falta de demanda

43,4 pontos, abaixo da linha 
divisória. 

O índice de evolução dos 
estoques fi cou em 51,1 pontos. 
Valores acima de 50 pontos 
indicam crescimento do nível 
de estoques ou estoque efetivo 
acima do planejado. O índice 
de satisfação com o lucro ope-
racional fi cou em 40,1 pontos, 
recuo de 0,2 ponto frente ao 
trimestre anterior, enquanto 
o índice de satisfação com a 
situação fi nanceira registrou 
45,7 pontos, aumento de
0,4 ponto. 

A elevada carga tributária 
continua sendo apontada pelo 
setor como o principal proble-
ma enfrentado pelas empresas. 
Em segundo lugar, aparece a 

demanda interna insufi ciente, 
cuja assinalação aumentou 
3,6 pontos percentuais na 
comparação com o primeiro 
trimestre do ano. Em terceiro 
lugar no ranking de principais 
problemas está a falta ou alto 
custo de matéria-prima. Em 
quarto lugar está a competição 
desleal, que inclui práticas 
como contrabando, dumping, 
entre outros. 

As expectativas, em geral, 
apresentaram pouca variação. 
A expectativa de demanda 
cresceu em meio ponto, para 
57,8 pontos, e a expectativa 
de compra de matéria-prima 
aumentou em 0,4 ponto para 
55 pontos no mês. A expecta-
tiva de exportação manteve-

A elevada carga tributária continua sendo apontada pelo setor como o principal

problema enfrentado pelas empresas.

-se constante e a expectativa 
quanto ao número de empre-
gados recuou 0,2 ponto. Todos 
os índices permanecem acima 
dos 50 pontos, ou seja, indicam 

expectativas positivas. Pelo 
segundo mês consecutivo, a 
intenção de investir manteve-
-se praticamente inalterada.  
A Sondagem Industrial foi 

feita entre 1º e 11 de julho 
com 1.903 empresas, sendo 
770 de pequeno porte, 695 
de médio e 438 de grande 
porte (ABr).

O número de aprendizes 
encaminhados pelo Centro de 
Integração Empresa-Escola 
(CIEE) às empresas cresceu 
13,6% no primeiro semestre, 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. O total 
de aprendizes somou 247.679 
de janeiro a junho, de acordo 
com o Boletim Estatístico do 
CIEE divulgado ontem (22). 
Em relação aos estagiários, o 
total foi 868.468 pessoas en-
caminhadas, com crescimento 
de 3,8%.

Nos primeiros seis meses 
deste ano, 68,8% dos aprendi-

O total de aprendizes somou 

247.679 de janeiro a junho.

Portaria publicada ontem 
(22) no Diário Ofi cial da União, 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional, reconhece 
situação de emergência em 22 
municípios cearenses atingidos 
pela seca. A medida facilita o 
envio de recursos emergenciais 
da União destinados às ações de 
combate à seca e redução dos 
impactos da estiagem como a 
distribuição de água por meio 
de carros-pipa nessas regiões.

Os 22 municípios cearenses 
que tiveram a situação de 
emergência reconhecida são 
Beberibe, Boa Viagem, Cam-
pos Sales, Caririaçu, Catarina, 
Catunda, Deputado Irapuan 
Pinheiro, Itapagé, Jaguareta-
ma, Jaguaribara, Jati, Milhã, 
Mombaça, Monsenhor Tabosa, 
Morada Nova, Nova Olinda, 
Pedra Branca, Pereiro, Piquet 
Carneiro, Saboeiro, Solonópole 
e Tarrafas (ABr).

Portaria facilita envio de recursos para combate à seca.

Pacientes com hepatite
O número de pacientes notifi ca-

dos com casos de hepatites virais 
no Brasil caiu 7% entre 2008 e 
2018, de acordo com o Boletim 
Epidemiológico de Hepatites Virais 
2019 divulgado ontem (22) pelo 
Ministério da Saúde. Em 2008, fo-
ram registrados 45.410 casos. Dez 
anos depois, o número passou para 
42.383 casos. Aponta ainda queda 
de 9% no total de mortes causadas 
pela doença no país, saindo de 2.362 
óbitos em 2007 para 2.156 em 2017. 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (22) que apoia a 
decisão do ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Freitas, de 
suspender a nova tabela do 
frete. O ministério solicitou à 
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) que deli-
bere sobre a suspensão cautelar 
das novas regras para o cálculo 
do frete mínimo de transporte 
de cargas, em vigor desde o dia 
20. “Todo o nosso governo apoia 
a decisão tomada nos limites 
dado ao ministro Tarcísio”, 
afirmou o presidente, após 
almoço com ofi ciais-generais 
da Aeronáutica.

Por meio de nota, o ministério 
disse que as novas regras cau-
saram “insatisfação em parcela 
signifi cativa dos agentes de 
transporte”, e que “diferenças 
conceituais” quanto ao valor do 
frete e do piso mínimo devem 
ser discutidas novamente com a 

O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa, após encontro

no Ministério da Defesa.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Wilson Dias/ABr

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

Witthaya Prasongsin/Getty Images

Os municípios paulistas de 
Araraquara, Barretos, Franca, 
Guarujá, São Carlos e Votupo-
ranga passarão a receber voos 
comerciais regulares até o fi nal 
do ano. Ao todo, para aten-
der as seis cidades, serão 74 
voos semanais operados pelas 
companhias Azul, Gol, Latam 
e Passaredo.

A criação dos novos destinos 
paulistas faz parte de um acor-
do entre as companhias aéreas 
e o governo de São Paulo no 
programa chamado São Paulo 
Pra Todos. 

A administração estadual 
reduziu a alíquota de ICMS 
sobre o combustível dos aviões 
de 25% para 12%. Em contra-
partida, as empresas deverão 
acrescentar 490 novas partidas 
semanais no estado até o fi nal 

do ano: 416 voos nacionais – 
para 21 estados e 38 destinos 
– e 74 dentro do próprio estado. 
Dos 490 novos voos, 269 já estão 
em operação e os demais serão 
operacionalizados até o início 
de 2020. 

“Com a nova alíquota, a 
arrecadação prevista para 
2019 sobre a comercialização 
de querosene aéreo cairá de 
R$ 627 milhões para R$ 422 
milhões, mas a compensação 
total – direta, indireta, induzida 
e catalisada – representa uma 
previsão de ao menos R$ 316 
milhões”, destacou o governo 
do estado em nota. A estimativa 
é que 59 mil empregos sejam 
gerados nos 18 meses seguintes 
a partir da desoneração, com 
previsão de R$ 1,4 bilhão em 
salários anualmente (ABr).

Serão 74 voos semanais operados pelas companhias Azul, Gol, 

Latam e Passaredo.

Arquivo/ABr

Ocorre desde domingo (21), 
em Campo Grande, na Univer-
sidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, a 71ª reunião anual da 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). 
Considerado o principal evento 
de pesquisa acadêmica do país, 
reúne professores e cientistas 
das mais diversas regiões. Até 
sábado (27), a programação 
inclui apresentação de traba-
lhos e debates sobre desafi os 
à produção de conhecimento 
em distintos campos.

O encontro recebe conferên-
cias sobre variados assuntos, 
como impactos da privação 
do sono, métodos de análise 
da biodiversidade brasileira, 
doenças infecciosas em mega-
cidades, cooperativismo no país, 
uso da robótica como recurso 
pedagógica em salas de aula e 

A 71ª reunião anual da SBPC acontece na Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul.

Reprodução/Internet

Bolsonaro apoia a suspensão da tabela do frete 
e diminui o número de membros do Conad

disse que pretende enxugar 
ou extinguir a grande maio-
ria deles. “A gente não pode 
ter conselho que não decide 
nada. Dada a quantidade de 
pessoas envolvidas, a decisão 
é quase impossível de ser 
tomada. Não podemos ficar 
refém de conselhos, muitos 
deles com pessoas indicadas 
por outros governos”.

Perdem assento no conse-
lho oito entidades que tinham 
direito a indicar um represen-
tante: a OAB, os Conselhos 
Federais de Medicina, de Psi-
cologia, de Serviço Social, de 
Enfermagem e de Educação, a 
UNE e a SBPC. Também deixa 
de contar com a participação 
de cinco profi ssionais: um 
jornalista; um antropólogo; 
um representante da classe 
artística e dois representan-
tes de entidades do terceiro 
setor (ABr). 

categoria. No ofício encaminha-
do à ANTT, o ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas diz que “o 
diálogo segue sendo o principal 
mecanismo com o qual vamos 
buscar o consenso no setor de 
transportes de cargas”. 

Perguntado sobre o de-
creto presidencial publicado 
ontem, no DOU, que diminui 
de 31 para 14 o número 
de membros do Conselho 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Conad), Bolsonaro 

Até dezembro, mais 6 
municípios paulistas 

receberão voos 

Situação de emergência em 
22 municípios do Ceará

SBPC discute desafi os para 
a ciência e tecnologia

Cresceu o número de 
aprendizes no país

no primeiro semestre

impactos do envelhecimento na 
assistência à saúde. Mais de 18 
mil pessoas se inscreveram para 
participar da reunião anual. Há 
uma média de 14 conferências e 
15 mesas-redondas simultâneas 
a cada dia. Também haverá a 
apresentação de 688 trabalhos 
acadêmicos.

Nas áreas abertas ao público, 
serão realizados 44 minicur-
sos, e estandes apresentam 
as produções de institutos de 
pesquisa vinculados ao Minis-
tério de Ciência e Tecnologia. 
No sábado (27), último dia do 
encontro, o evento é aberto 
a todas as pessoas para que 
possam visitar a universidade e 
as exposições. “As crianças que 
vêm durante a semana e trazem 
os familiares. É uma forma de 
criar semente na criançada”, 
disse o secretário-geral da 
SBPC, Paulo Hoffmann.

Uma parte importante das 
atividades do encontro é vol-
tada a temas relacionados à 
área de Ciência e Tecnologia, 
das formas de produção de co-
nhecimento nas universidades 
às maneiras de diálogo com a 
sociedade. Entre as mesas-
-redondas estão impactos 
sociais de ciência e tecnologia, 
perspectiva da pesquisa na pós-
-graduação e instrumentos de 
fi nanciamento do setor (ABr).

zes eram jovens já formados no 
ensino médio, enquanto 26% 
ainda o estavam cursando. O 
estudo revelou também que 
4,6% dos aprendizes estavam 
no ensino fundamental. Quan-
to aos estagiários, 77,4% são 
do ensino superior, 18,9% do 
ensino Médio e 3,3% do ensino 
técnico. Houve alta de 6,6% 
no número de vagas abertas, 
passando de 203.062 vagas 
no primeiro semestre de 2018 
para 216.462 no mesmo período 
deste ano. 

Já as contratações aumen-
taram 3%, subindo de 176.028 
contratos fechados nos primei-
ros seis meses de 2018 para 
181.248 até junho. 

Estudantes do sexo feminino 
são maioria no mercado, res-
pondendo por 65% das vagas 
ocupadas de estágio e 52,7% 
das vagas de aprendiz.

Os cursos com maior número 
de estagiários no país são direi-
to, pedagogia, administração, 
ciências contábeis, engenharia 
civil, tecnologia em análise e 
desenvolvimento de sistemas, 
psicologia, educação física, 
ciência da computação e ar-
quitetura e urbanismo, nessa 
ordem (ABr).
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Inteligência Artifi cial e 
vídeo-monitoramento à 
serviço da produtividade

Ainda estamos 

nos acostumando 

a relacionar 

Inteligência Artifi cial, 

Reconhecimento Facial e 

vídeo-monitoramento à 

proteção

Mesmo assim, já temos 
uma certa familiari-
dade com as experiên-

cias que já foram desenvolvidas 
em função de projetos focados 
em proteção tanto pública, 
quanto corporativa. O que ain-
da não estamos ambientados é 
linkar estes termos à efi ciência, 
otimização de processos e 
recursos, além do aumento de 
produtividade. 

Pensando em oferecer uma 
melhor experiência para os 
clientes e, claro, tornar-se 
mais competitivas, muitas 
empresas apostam em vídeo-
-monitoramento inteligente 
para ter mais controle sua 
operação.

A China, por exemplo, usa 
inteligência artifi cial para con-
trolar restaurantes. Desde ja-
neiro deste ano, mais de 1.700 
câmeras foram instaladas em 
800 restaurantes do distrito de 
Minhang, dentro de um plano 
que pretende garantir a segu-
rança alimentar. A tecnologia 
inclui funcionalidades que per-
mitem medir a temperatura, a 
umidade e detectar práticas 
ruins dos cozinheiros.

Através do reconhecimento 
facial, as câmeras também de-
tectam a presença de pessoas 
não autorizadas na cozinha. 
Quando acontece alguma 
inconformidade com os parâ-
metros confi gurados, um alerta 

é emitido para uma central. E 
não é só isso: os equipamentos 
também detectam seres que 
não deveriam estar ali, como 
ratos. A perspectiva é que, 
em breve, a solução poderá 
detectar animais menores, 
como baratas.

A ferramenta também ga-
rante a qualidade, controle 
e produtividade do trabalho. 
Grandes redes de restauran-
tes possuem processos de 
produção extremamente rígi-
dos, tudo isso para garantir a 
maior efi cácia possível dentro 
do trabalho. Com o monitora-
mento, é possível visualizar se 
os profi ssionais estão agindo 
dentro do combinado e cor-
rigir procedimentos que não 
estão atingindo o resultado 
esperado.

Outro bom exemplo é que, 
recentemente, uma empresa 
de aplicativo de transporte 
anunciou a checagem de mo-
toristas via reconhecimento 
facial. Isso fez com que mais 
uma camada de segurança 
fosse instalada na operação, o 
que possibilita uma experiên-
cia melhor e mais segura tanto 
para o usuário fi nal, quanto 
para os motoristas parceiros.

O reconhecimento facial 
se junta agora às demais fer-
ramentas tecnológicas para 
aumentar a produtividade 
das companhias. Assim, fi ca 
mais fácil oferecer melhores 
serviços e produtos por um 
preço cada vez mais acessível. 
Com processos equilibrados e 
efi cientes, todos nós saímos 
ganhando.

(*) - Graduado em Publicidade e 
Propaganda e com MBA em Vendas 
e Marketing, é Diretor Comercial na 

Avantia Tecnologia e Engenharia.

Maurício Ciaccio (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e 
Romério Damascena. Revisão: Sonia Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. 
Serviço informativo: Agências Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,
 J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Cardápio Digital Online  
@Pizzarias, restaurantes e bares que geralmente trabalham com 

casa cheia e querem agilizar o atendimento aos clientes têm 
agora à disposição um novo produto que muda completamente 
a forma de servir os clientes, aliando tecnologia e comodidade: o 
Cardápio Digital Online. Criado pela SoftUp, empresa de softwares 
e soluções empresariais, a novidade proporciona experiência de 
autoatendimento ao cliente. Ao sentar à mesa, ele recebe um tablet 
com o menu aberto na tela, para que escolha seu pedido entre as 
opções do restaurante e, selecionando de forma intuitiva, envia as 
informações de seus pratos e bebidas, ou de qualquer outro item 
disponível, diretamente para a área responsável pela elaboração do 
pedido, como a cozinha ou o bar. Para o cliente, a facilidade de poder 
fazer suas próprias escolhas, pedindo o que tem vontade a qualquer 
momento e de forma independente e tecnológica, é uma experiência 
única (http://cardapiodigitalonline.com.br/).

Brasil recebe primeira certifi cação ISO de inovação
@Inovar se tornou uma necessidade cada vez mais latente nas 

empresas, independentemente de porte ou segmento. Embora 
pareça complexo e sinuoso, esse processo fi cou muito mais fácil com 
a chegada da norma ISO 56.002, que compila as melhores práticas 
em inovação de diversos países. A norma foi publicada no dia 15 
de julho, na sede da ISO, em Genebra, na Suíça. O comitê técnico 
de inovação foi criado pela ISO em 2008, dando início aos estudos 
para elaboração de uma norma específi ca para o assunto. Em 2013, 
o comitê já havia levantado todas as normas de inovação dos 163 
países associados. A partir de 2015, começaram as reuniões para 
elaboração da norma. Ainda esse ano, a ISO 56.002 deve ser traduzida 
para o português. Membro do comitê técnico, o brasileiro Alexandre 
Pierro, sócio-fundador da PALAS, atuou fortemente na elaboração 
da norma e, paralelamente, iniciou o processo de implementação 
em uma indústria brasileira de transformação, localizada na cidade 
de São Paulo. “Começamos a implementação em agosto, ainda com 
a versão draft. Fomos fazendo os ajustes necessários e, felizmente, 
conseguimos a certifi cação na mesma semana em que a norma foi 
ofi cialmente publicada”, comemora Pierro.

BLACK+DECKER apresenta novo site
de ferramentas
@O site global da BLACK+DECKER foi reformulado e agora conta 

uma interface mais prática e que possibilita uma navegação 
muito mais intuitiva para o usuário. A plataforma - que já está no 
ar - disponibiliza o menu “Produtos” dividido em categorias e subca-
tegorias, facilitando a busca como: acessórios, ferramentas elétricas, 
automotiva, eletrodomésticos, entre outros. Na aba ‘Suporte’, o usuário 
encontrará menus de auxílio com fácil acesso como ‘Assistências 
Técnicas’, ‘Onde comprar’ com os sites das lojas parceiras,  ‘Fale 
Conosco’, ‘Ajuda’ e ‘Cadastre Seu Produto’, onde é possível receber 
suporte online e mais informações sobre os produtos adquiridos da 
marca. Uma das novidades do novo site é o menu ‘Ideias + Inspiração’, 
onde são compartilhadas dicas e projetos DIY (Do It Yourself ou Faça 
Você Mesmo em português), para que o usuário faça em sua própria 
casa peças como: prateleiras fl utuantes, prateleiras para garrafas de 
vinhos, tábua de queijos, casa de bonecas, cabideiros, porta copos, 
entre outros (https://br.blackanddecker.global/pt-br).
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Ciência e Tecnologia

Não se preocupe, a Inteligência 
Artifi cial não vai tirar o seu emprego
Os humanos nunca se tornarão obsoletos porque a nossa mente criativa é diferente da mente acionada 
por algoritmos

Maior feira científi ca do País recebe projetos de incentivo à inovação industrial
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (EMBRAPII) está presente na 71ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), que acontece até 
o dia 27 de julho, no campus da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 
Campo Grande. O evento reúne, por sete dias, 
acadêmicos, cientistas, estudantes, setores go-
vernamentais e diversas entidades debatendo 
o que há de mais novo nos avanços da ciência. 
O tema deste ano é ”Ciência e Inovação nas 
Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e 
do Desenvolvimento Social”. 

O Diretor-Presidente da EMBRAPII, Jorge 

Guimarães, participará de uma mesa redonda, 
na próxima quarta-feira (24), onde explicará 
o modelo de negócio da organização e o pa-
pel desempenhado no incentivo à inovação 
nas indústrias brasileiras, aumentando a sua 
capacidade produtiva e competitiva. Já são 
mais de 700 projetos apoiados pela instituição.

Os participantes têm a oportunidade de co-
nhecer durante o evento dois destes projetos. 
O primeiro, trata-se do desenvolvimento de 
um novo processo produtivo para o cultivo e 
fermentação de bactérias voltado à produção de 
queijos fi nos. A demanda veio de uma empresa 
da indústria de laticínio como uma oportunidade 

de negócio, pois percebeu a falta de insumos de 
boa qualidade para produção em larga escala 
e decidiu inovar com o apoio da EMBRAPII. A 
Unidade EMBRAPII ISI Biomassa entrou com 
o conhecimento em microbiologia de seus 
pesquisadores para a viabilização da proposta.

O segundo projeto é um sensor customizado 
para identifi cação de pragas em lavoura de 
soja desenvolvido pela Unidade EMBRAPII 
IF Goiano. A tecnologia utiliza imagens áreas 
e conta com banco de dados e Inteligência 
Artifi cial para recomendação de manejo, o 
que permite redução de custos e aumento a 
efi ciência na produção.

Shawn Rogers (*)

Para a maioria, a Inteligência Artifi cial 
(IA) e a infl uência que ela exerce 
sobre a força de trabalho humana é 

um tema altamente controverso. Muito tem 
sido escrito sobre este assunto ao longo dos 
últimos anos e é possível identifi car duas 
escolas de pensamento: a favor ou contra 
o uso dessa tecnologia. No entanto, na 
Pesquisa de Inovação 2018 TIBCO CXO, 
promovida pela TIBCO, os executivos 
entrevistados concordam que o elemento 
humano proporciona a fundação para o 
sucesso da IA. 

A IA encontrou seu espaço em empre-
sas de diversos setores contribuindo para 
aumentar receitas, serviços e muito mais. 
Enquanto esta tecnologia está se tornan-
do cada vez mais difundida, o elemento 
humano continuará sendo importante. A 
pesquisa descobriu que posições de tra-
balho baseadas em atividades repetitivas 
e não criativas serão complementadas por 
tecnologias de inteligência artifi cial (pense 
em carros sem motorista, por exemplo).

No best-seller listado pelo New York Ti-
mes, “Uma Mente Inteira”, o autor Daniel 
Pink discute por que as pessoas orientadas 
pelo lado direito do cérebro irão dominar 
o futuro em meio à era da automação. A 
chave para a sobrevivência serão os traços 
inerentemente humanos que as pessoas 
com essa característica contam, como 
criatividade, empatia e predominância de 
signifi cado. Em outras palavras, à medida 
que a tecnologia da IA avança, os seres 
humanos continuarão a desempenhar um 
papel signifi cativo em agregar valor à tec-
nologia no que se refere a seus empregos.

Enquanto muitas empresas estão explo-
rando a Inteligência Artifi cial e o Machine 
Learning, outras tantas não estão muito 
preocupadas com o que acontecerá do 
ponto de vista do trabalho. Dos mais de 
600 entrevistados na pesquisa, apenas 9% 

acham que a IA causaria perda signifi cativa 
de emprego. Por outro lado, 27% acreditam 
que isso levaria a um crescimento signifi -
cativo de empregos.

A pesquisa trouxe outras respostas. Em 
torno de 37% dos entrevistados acham que 
a IA impactará em algum crescimento no 
emprego, cerca de 18% dizem que a perda 
de emprego será equilibrada pelo cresci-
mento do emprego e cerca de 9% acham 
que a IA causará alguma perda de emprego.

Então, o que está causando a resistência 
à IA quando se trata de nossos empregos? 
Medo. Há um fator de medo em torno da 
inteligência artifi cial e do aprendizado 
de máquinas que faz com que as pessoas 
reajam de forma apreensiva quando se 
trata de seus empregos. Pesquisadores 
estão estudando isso, mas o que pode ser 
concluído até agora é que, a longo prazo, 
a IA criará empregos, e não os destruirá.

Resumindo, os humanos e a IA se com-
binam para fazer a máquina decisória 
defi nitiva. Os humanos nunca se tornarão 
obsoletos; a mente criativa de um humano 
é diferente da mente acionada por algorit-
mos. Isso levará a uma melhor percepção. 

Além disso, o uso adequado da AI para 
tarefas mais simples libera as pessoas 
para serem mais criativas. E às vezes, a 
IA pode realizar essas tarefas rotineiras 
e repetitivas de maneira melhor e mais 
efi ciente do que os humanos.

Precisamos usar a IA para nos ajudar, 
não para nos atrapalhar. Sua adaptação 
no trabalho não deve trazer medo, mas 
sim uma oportunidade de mudar para me-
lhor. Com a implementação adequada da 
inteligência artifi cial, as empresas podem 
atender melhor às demandas dos clientes, 
aos objetivos de negócios e às metas, me-
lhor do que nunca.

Quando se trata do futuro do trabalho e 
do surgimento da IA, não temos nada com 
o que nos preocupar. Se houver alguma 
coisa, o foco deve ser mais na curva de 
aprendizado sobre como trabalhar com 
inteligência artifi cial do que no medo de 
que isso elimine nossos empregos. Traba-
lhar a favor da AI em vez de contra pode 
nos levar a várias oportunidades criativas 
que de outra forma não teríamos.

(*) É Diretor de Estratégia para Analytics da TIBCO

TudoCelular.com

Será que vai chover no fi nal de semana? 
É só dar uma olhada na nuvem! Mas não 
precisa ir à janela para ver o céu. É na 
nuvem computacional, cuja capacidade 
é tamanha a ponto de permitir, dentre 
milhões de outras coisas, previsões me-
teorológicas cada vez mais assertivas e 
de locais mais distantes.

A maioria das pessoas que utiliza com-
putadores e smartphones tem uma visão 
pessoal das fi nalidades para as quais 
desejam se utilizar da nuvem. Utilidades 
tais como armazenar fotos e arquivos, 
usar softwares, assistir a fi lmes e séries, 
utilizar bancos digitais e muitas outras 
novas integrações que surgem todos os 
dias para contribuir com a nossa rotina.

Empresas e instituições também se 
benefi ciam muito do armazenamento em 
nuvem. Basta comparar a nuvem pública 
com um hotel, por exemplo. Paga-se pela 
utilização do serviço sem ter qualquer pre-
ocupação com manutenção da infraestru-
tura, pessoal, fornecedores e todo o resto.

Uma realidade cada dia mais latente no 
nicho corporativo nacional, já que, segundo 
o estudo “Desempenho Global sobre Com-
putação em Nuvem”, feito pela BSA The 
Software Alliance mostra um salto do Brasil 
entre os 24 países que lideram o mercado 
de Tecnologia da Informação no planeta. 
O país, que estava na 22ª colocação em 
2016, terminou 2018 em 18º lugar. Não é 
para menos. Pesquisa da Frost&Sullivan, 

empresa internacional de consultoria e 
inteligência de mercado, aponta que 41% 
das empresas brasileiras já investem em 
algum modelo de cloud computing e outras 
42% devem investir até o fi nal de 2019.

No cenário corporativo, a primeira 
fase da computação em nuvem trouxe a 
possibilidade de utilizarmos capacidade 
computacional de outro local, pagando 
pelo consumo. Isso mudou positivamente 
a dinâmica para todos, sejam clientes ou 
fornecedores diretos e indiretos. Mas 
nem tudo são fl ores. Uma das belezas do 
mundo corporativo é que cada empresa 
tem sua própria impressão digital, suas 
peculiaridades e, justamente por isso, a 
adoção da nuvem pública nem sempre é 
fácil, adequada ou sequer possível.

Pensou-se, então, em infraestruturas 
híbridas, onde era possível mover o que 
era adequado para nuvens públicas e, 
ainda assim, manter outra parte dentro 
das empresas. Esse cenário mostrou-se 
interessante, pois ao mesmo tempo que 
impulsionava a adoção da nuvem públi-
ca, permitia ao negócio determinar com 
liberdade e conforto o que não deveria 
sair de “dentro de casa”.

Agora, estamos avançando para outra 
fase. A nova geração da computação hí-
brida fornece serviços de infraestrutura 
que entregam planejamento e capacidade 
computacional sob demanda, combinando 
a agilidade e gestão de infraestrutura 

da nuvem pública com a segurança e o 
desempenho da infraestrutura local. Ou 
seja, dentro das empresas.

Na prática, os fornecedores irão avaliar 
e traçar uma previsão de carga compu-
tacional e, ao inserir na companhia os 
equipamentos necessários, monitorá-la e 
gerenciá-la. E terão disponível, inclusive, 
capacidade expansível para consumo por 
crescimento, cobrada como excedente. 
Esse modelo endereça vários pontos da 
clássica discussão sobre “investimento 
em infraestrutura local versus utilização”, 
além de trazer conforto para empresas que 
não querem ver todas as suas informações 
armazenadas fora de suas estruturas.

O fato inegável é que a computação, 
hoje, caminha cada vez mais orientada aos 
ambientes híbridos, em diversos sabores, 
combinações e proporções. Na era do Big 
Data, as tecnologias emergentes que estão 
entrando no mercado (como computação 
executada em memória - Memory Dri-
ven Computing -, computação quântica, 
processadores neuromórfi cos e redes 
hiper-rápidas) contribuem para ampliar 
cada vez mais o leque de opções em um 
futuro cada vez mais híbrido em todos os 
aspectos de nossa vida, corpo e dia a dia.

(Fonte: Ricardo Becker é empresário da área 
de tecnologia, nascido na cidade de Cuiabá, 
formado pela Universidade Federal de Mato 

Grosso em Ciências da Computação, especialista 
em Continuidade de Negócios e Recuperação de 

Desastres e CEO do Grupo Becker).

A nuvem passageira de um mundo híbrido
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importância e implantação nas empresas será realizado em 5 de agosto, 
das 11h30 às 14h30, no Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, o fórum 
“Desenvolvimento de Negócios Globais: a importância do respeito mútuo 
e a maneira de implementá-lo em sua organização”, com as presenças 
de Luiza Helena Trajano, Chieko Aoki e Yusuke Tanno. O evento é 
benefi cente e aberto à participação de executivas e executivos de em-
presas, organizações e profi ssionais em geral, mediante uma doação de 
R$ 210,00 por pessoa, com almoço incluído. Inscrições: (https://www.
tlvpro.com.br/MulheresdoBrasil/).

E - Experiência do Cliente 
No próximo dia 7 de agosto, das 8h às 18h, na Bienal do Ibirapuera, 
acontece  a edição brasileira do Zendesk Showcase, evento sobre 
Experiência do Cliente que trará, em sua programação, conteúdos e 
conversas sobre como é possível crescer, transformar e alcançar sucesso 
nos negócios ao colocar o cliente no centro das estratégias corporativas. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: (zendeskshow-
case.com/br). mas as vagas são limitadas. A programação contará com 
a participação de empresas de destaque como Nubank, iFood, Nextel, 
Magazine Luiza, Telecine, TOTVS e Stanley Black & Decker. E, ainda, 
com a presença de lideranças globais da Zendesk – entre elas seu CEO 
e fundador, Mikkel Svane.

F - Modelo Inédito 
Em uma parceria inédita, as gigantes Avon e Pernambucanas selaram 
acordo para implementar um projeto-piloto, com início previsto para 
o mês de agosto. Serão comercializados, em 32 lojas, os produtos mais 
vendidos das linhas de perfumes, maquiagem e cuidados para o corpo 
da marca de cosméticos, assim como no aplicativo, site e nos tablets 
disponíveis em todas as 355 unidades do país. A presença nas lojas da 
varejista também representará uma possibilidade para a revendedora 
Avon, que poderá repor, com mais agilidade e fl exibilidade, seu estoque 
de produtos. Adicionalmente, as revendedoras terão condições diferen-
ciadas para a compra de produtos e serviços Pernambucanas.

G - Marketing Promocional 
Conteúdo gratuito e experiências ao vivo prometem movimentar a Brazil 
Promotion 2019, maior feira de Marketing Promocional da América La-

A - Viver de Bike
O Instituto Aromeiazero, em parceria com a Agência Besouro, realizam o 
“Curso prático de como abrir o próprio negócio de bicicleta”. A formação 
é gratuita e será realizada entre os dias 1 e 4 de agosto no Ideário S.A. 
(R. Prof. Rubião Meira, 59 - Pinheiros, metrô Sumaré). Nos dias 1 e 2, 
as aulas serão das 18h30 às 22h. Nos dias 3 e 4, das 9h às 18h. É voltado 
para quem queira empreender, que trabalhe como autônomo e que tenha 
uma ideia de negócio com bicicleta e queira tirá-la do papel. As aulas 
têm conteúdo totalmente prático e trabalham do sonho do negócio, à 
criação da marca e elaboração de um plano de ação. Inscrições e mais 
informaçõesno site: (www.bit.ly/Vdbesouro).

B - Indústria do Aço 
Maior evento nacional da cadeia do aço, o Congresso Aço Brasil 2019, 
realizado pelo Instituto Aço Brasil, acontece nos dias 20 e 21 de agosto, 
no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O evento 
terá foco na discussão dos rumos da indústria do aço e da economia do 
País. Governo, empresários, especialistas nacionais e internacionais, 
debaterão a necessidade da correção das assimetrias competitivas 
antes da abertura comercial. A visão dos CEOs também será um dos 
temas durante esses dois dias de debate. Outras informações: (www.
congressoacobrasil.org.br)

C - Vinhos e Destilados 
Entre os dias 17 e 19 de setembro, no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi, acontece o principal evento de negócios do setor vitivinicultor 
do Brasil, a São Paulo International Trade Fair, voltada a profi ssionais 
e produtores dos segmentos de vinhos e destilados. Objetiva promover 
um encontro exclusivo entre empresas e profi ssionais do mercado de 
bebidas adultas para fomento dos negócios, alavancando as vendas, ge-
rando mais emprego e ampliando as possibilidades de negócios de ponta 
a ponta, contemplando desde a cadeia produtiva até a comercialização. 
Em paralelo, acontece a Cachaça Trade Fair. Mais informações: (www.
winetradefair.com.br).  

D - Respeito nos Negócios
Características humanas e respeito deixaram de ser diferenciais e 
passaram a ser exigidos no mundo dos negócios. Para discutir a sua 

tina, que acontece entre 6 e 8 de agosto, no Transamérica Expo Center. 
Ao lado dos mais de 200 maiores expositores de brindes, presentes 
corporativos, soluções para merchandising no ponto de venda, marke-
ting digital, novas tecnologias e serviços para eventos, a programação 
promete 40 horas de palestras, com especialistas do setor e atividades 
especiais, entre elas gravação de brindes ao vivo, papo gourmet com 
chefs especialistas e experiências sensoriais. Com o tema “Conexões 
Criativas”, o evento objetiva promover networking entre empresas, 
marcas e visitantes (www.brazilpromotion.com.br).

H - Lazer e Paisagismo
Entre os dias 6 a 9 de agosto, no Expo Center Norte, acontece a Ex-
polazer & Outdoor Living 2019, Feira Internacional de Piscinas, Spas, 
Lazer e Wellness; e o Expo Paisagismo, 2ª Feira de Paisagismo, Jardi-
nagem e Arquitetura Sustentável. As feiras simultâneas  apresentam as 
tendências e os lançamentos em piscinas, acessórios, revestimentos, 
equipamentos e insumos para manutenção, aquecimento e tratamento 
de água. E, ainda, decoração outdoor, wellness (banheiras, spas, ofurôs), 
recreação, plantas e ornamentos, ferramentas e sistemas de paisagismo, 
construção e mobiliário. Mais informações: (www.expolazer.com.br) e 
(www.expopaisagismo.com.br).

I - Saneamento Básico 
Como parte dos desdobramentos de seu projeto global Banheiros Mu-
dam Vidas, a marca de papel higiênico e lenços umedecidos Neve®,  
reforça seu comprometimento em oferecer o essencial para uma vida 
melhor lançando um novo desafi o. Até o dia 25 de agosto serão aceitos 
projetos de empreendedorismo social com foco no desenvolvimento de 
soluções na área de saneamento básico. O programa irá selecionar os 
doze candidatos mais promissores para participarem presencialmente 
de uma ofi cina em São Paulo. Inscrições e mais informações poderão ser 
obtidas no site (www.banheirosmudamvidas.com.br/desafi o). 

J - Economia e Desenvolvimento
Nos dias 3 e 4 de setembro, no Pavilhão da Bienal, acontece a Conferên-
cia Ethos 360º São Paulo 2019, que vai abordar, em 60 painéis, a crise 
econômica persistente no Brasil e discutir temas, como: modelos de 
austeridade; diminuição da proteção social; a falta de planos de ação, a 
descarbonização da economia, a erradicação das desigualdades e pobreza; 
além do como o Brasil pode ter um papel protagonista na agenda 2030 e 
para o acordo climático. O evento privilegia um espaço integrado para o 
desenvolvimento de carreiras e negócios. Gestores, empreendedores e 
especialistas de diferentes setores estarão reunidos para debater alterna-
tivas em prol da agenda dos negócios e do desenvolvimento sustentável 
do país. Mais informações: (www.conferenciaethos.org/saopaulo).
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A hotelaria de alto 

padrão caracteriza-se 

pela oferta de suítes 

amplas, decoradas 

luxuosamente e repletas 

de mimos e confortos 

Algumas têm piscina 
privativa, sauna e até 
cozinha independen-

te. Para adequarem tantas 
regalias, os estabelecimentos 
desenvolvem acomodações 
que chegam a medir centenas 
de metros quadrados. A maior 
suíte do mundo, de acordo com 
o Guinness World of Records, 
é a Royal Suite, do Grand Hills 
Hotel & Spa, um estabeleci-
mento localizado em Brumana, 
pequena cidade do Líbano. 

Com 4.131 m², a “suíte” está 
mais para um palacete: tem 
sete andares, salas de estar 
(assim mesmo, no plural), 
biblioteca, jardins e piscinas 
privativas. Tudo decorado com 
obras de arte, a um custo de 
US$ 80 mil a diária – totalmen-
te fora do alcance de quem não 
for um bilionário com multa 
vontade de gastar dinheiro.

No extremo oposto de toda 
essa opulência, agrupam-se 
as opções de hospedagem 
para quem quer viajar muito 
e gastar o menos possível. 
Hostels, pousadas, campings 
e hotéis modestos, além de 
soluções mais recentes, como 
o Airbnb, oferecem acesso ao 
turismo para bolsos de todos 
os tipos.

Nesse universo das “hospe-
dagens acessíveis”, começam 
a se disseminar pelo mundo os 
hotéis que dispõem de “micro 
quartos”. A premissa desses 
estabelecimentos é a seguin-
te: se você está viajando, seu 
objetivo é passear e conhecer 
o máximo de lugares. Portan-

to, basta que o hotel ofereça 
acomodações adequadas para 
tomar banho e dormir – nada 
que não possa ser feito em 
um espaço de 15 metros qua-
drados.

A tendência vem se fi rmando 
principalmente em cidades 
tradicionalmente caras, como 
Amsterdã e Nova York. O Hotel 
Arlo Hudson, por exemplo, 
em Hudson Square, dispõe 
de suítes enquadradas na ca-
tegoria “quatro estrelas” que 
oferecem apenas beliches, 
cama de solteiro ou cama de 
casal queen, minibares e pinos 
fi xados nas paredes que fazem 
as vezes de cabides.

Mas existem acomodações 
ainda menores. Surgidos no 
Japão, os “hotéis cápsulas” 
oferecem cubículos que me-
dem apenas um metro de 
largura e abrigam pessoas que 
perderam o último trem ou 
beberam demais e não podem 
dirigir no retorno para casa. 
Servem, portanto, apenas para 
dormir por uma noite. Estima-
-se que 1.600 hotéis desse tipo 
já operem no país.

Quem já se hospedou em um 
micro quarto sabe bem o quan-
to essa experiência pode ser 
divertida, desde que a pessoa 
entre no clima. Especialistas 
em arquitetura definem os 
micros hotéis como exemplos 
construtivos alinhados à ne-
cessidade contemporânea de 
lidar com a escassez de espaço 
e de recursos, que se farão cada 
vez mais presentes no planeta.

Seja como for, a tendência 
parece ter vindo pra fi car e 
merece atenção de viajantes, 
aventureiros e, claro, investi-
dores. Por que não pensarmos 
em algo assim para o Brasil?

(*) - É especialista em investimentos 
imobiliários e sócio diretor

da Union National.

André Kamkhaji (*)

É o que mostra o bole-
tim Focus, resultado 
de pesquisa semanal a 

instituições fi nanceiras, feita 
pelo Banco Central(BC) e 
divulgada às segundas-feiras, 
pela internet. A projeção para 
a expansão do PIB desta vez 
passou de 0,81% para 0,82%.

A expectativa das instituições 
fi nanceiras é que a economia 
tenha crescimento maior em 
2020. A estimativa é 2,10%, 
a mesma da semana passada. 
A previsão para 2021 e 2022 
permanece em 2,50%. A esti-
mativa de infl ação, calculada 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
caiu de 3,82% para 3,78% este 
ano. A meta de infl ação de 2019, 
defi nida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), é 4,25%, 

A expectativa das instituições fi nanceiras é que a economia 

tenha crescimento maior em 2020.

Entre os anos de 2004 e 2014, houve redução 
da pobreza entre a população preta, parda e 
branca, de acordo com pesquisa sobre a desi-
gualdade racial da pobreza no Brasil divulgada 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Entre os fatores que impulsionaram a 
melhoria nas condições de vida estão o aumento 
do emprego, a expansão das políticas de trans-
ferência de renda, mudanças geográfi cas, maior 
escolarização da força de trabalho e valorização 
real do salário mínimo. 

O estudo utiliza como base as informações 
sobre renda do IBGE. Além disso, considera 
dentro da faixa da linha de pobreza pessoas 
com renda entre 0,10 dólares e 10 dólares 
diários. Apesar da redução geral da pobreza, 

a desigualdade continuou elevada no período. 
Em 2004, os pretos tinham 2,5 mais chances 
de serem pobres do que os brancos. 

Essa probabilidade caiu para 2,1 vezes em 
2014 - apesar da queda de 16% em 10 anos, 
a chance de pretos serem pobres continuava 
sendo o dobro da de brancos. 

No caso de pardos, a perspectiva era 3,2 vezes 
maior que a de brancos em 2004 e caiu para 
2,6 vezes em 2014. O estudo não investiga as 
causas dessa redução. “Esse é um fenômeno 
complexo. Por isso, não é possível afi rmar que 
teriam diminuído as consequências do racis-
mo, do preconceito e da discriminação sobre 
o bem-estar de pretos e pardos”, explica o 
pesquisador Rafael Osorio (AIC/Ipea).

Apesar da redução geral da pobreza, a desigualdade continuou elevada no período.

O Índice de Confiança da 
Indústria recuou 1,7 ponto 
na prévia de julho, na com-
paração com o número con-
solidado de junho, e chegou 
a 94 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. O dado 
foi divulgado ontem (22) pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

O recuo foi provocado pela 
avaliação dos empresários da 
indústria em relação ao pre-
sente e ao futuro. O Índice da 
Situação Atual, que mede o 

presente, recuou 2,5 pontos, 
para 94,1 pontos, o menor valor 
desde outubro de 2018 (93,4 
pontos).

O Índice de Expectativas, 
que mede a confi ança no fu-
turo, caiu 0,9 ponto, para 93,9 
pontos, o menor nível desde 
julho de 2017 (93,1 pontos). 
O resultado preliminar de julho 
sinaliza aumento de 0,6 ponto 
percentual do Nível de Utiliza-
ção da Capacidade Instalada da 
Indústria (Nuci), para 75,6% 
(ABr).

Empresas que 
recusem ações 
de vacinação 
podem ser 
fechadas

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, anunciou on-
tem (22) que pode fechar 
empresas que recusem as 
ações de vacinação contra 
o sarampo. Como forma de 
controlar a doença, a ad-
ministração municipal tem 
feito os chamados bloqueios, 
quando são realizadas imu-
nizações nos locais de traba-
lho, estudo e residência de 
pessoas que foram identifi -
cadas com o vírus. 

“A prefeitura pode, em 
última análise, fechar esses 
espaços que não aceitarem 
receber as equipes da prefei-
tura para vacinar as pessoas 
nesses locais onde já foram 
identifi cados os casos de 
sarampo”, enfatizou Covas 
ao anunciar as medidas que 
estão sendo tomadas para 
conter o avanço da doença 
na cidade. 

A presença da equipe de 
imunização não gera, no 
entanto, a obrigatoriedade 
das pessoas que frequentam 
aquele espaço de tomarem a 
vacina. “O local é obrigado 
a abrir as portas, as pessoas 
não são obrigadas a aceitar 
a vacinação”, acrescentou o 
prefeito (ABr).
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Mercado projeta crescimento 
de 0,82% para a economia

Após 20 reduções consecutivas, a estimativa do mercado fi nanceiro para o crescimento da economia 
subiu ligeiramente

meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. Para 2022, 
a meta é 3,5%, com tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. A previsão 
do mercado fi nanceiro para 
a infl ação em 2021 segue em 
3,75%. A estimativa para 2022 
caiu de 3,75% para 3,65%.

Para alcançar a meta de in-
fl ação, o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente em 
6,5% ao ano. Ao fi nal de 2019, 
as instituições fi nanceiras espe-
ram que a Selic esteja em 5,5% 
ao ano, a mesma perspectiva há 
3 semanas. Para o fi m de 2020, 
a expectativa para a taxa básica 
caiu de 6% para 5,75% ao ano, 
e, no fi m de 2021, permanece 
em 7% ao ano (ABr).

com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%. 

A projeção para 2020 perma-
nece em 3,90%. A meta para o 

próximo ano é 4%, com inter-
valo de tolerância 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para 2021, o centro da 

Estudo mostra redução da desigualdade 
racial da pobreza no Brasil

Confi ança da indústria recua 
1,7 ponto na prévia de julho
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Julho cheio de tensões

Há muita eletricidade 

no ar. Os curtos circuitos 

aumentam porque as 

redes de distribuição de 

energia falham por falta 

de manutenção. Julho 

tem sido um mês de 

sístoles

Convém explicar. Sísto-
le e diástole são dois 
estágios do ciclo cardí-

aco nas pessoas. Por sístole, 
entende-se a fase de contração 
do coração, em que o sangue é 
bombeado para os vasos san-
guíneos, já a diástole é a fase 
de relaxamento, fazendo com 
que o sangue entre no coração. 
O general Golbery do Couto e 
Silva, no ano de 1980, usou os 
dois conceitos para tratar do 
país sob a visão da política. 

Pregava que os militares, 
após o ciclo da contração, 
se retirariam da política de 
forma organizada e tutelando 
a transição democrática. Viria 
a diástole. Pois bem, o Brasil 
atravessa julho sob muita 
sístole, ao contrário do tempo 
de descontração, relaxamen-
to, situação esperada para o 
sétimo mês do ano. As tensões 
envolvem os três Poderes, ór-
gãos como Ministério Público, 
Receita Federal, Coaf, OAB, 
entre outros.

Os campos de tensão co-
meçam entre o Executivo e a 
esfera política na reforma da 
Previdência. Têm como pano 
de fundo um “certo desprezo” 
do presidente a respeito do 
presidencialismo de coalizão, 
o que implica não aceitar o 
confessionário onde parla-
mentares contam agruras e 
indicam fi gurantes aos cargos 
da estrutura. (Bolsonaro nesse 
aspecto se parece com a ex-
-presidente Dilma). E mais, 
Bolsonaro despreza o esforço 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, ao mobilizar os 
participantes a votar assuntos 
de interesse do Executivo. 

Maia acaba respondendo 
com veemência as estocadas, 
tomando a si a responsabilida-
de de criar uma agenda própria 
para o Legislativo. A equipe 
econômica reclama da desidra-
tação do projeto pela Câmara, 
esquecendo que o próprio 
presidente da República tra-
balhou por essa desidratação 
ao defender privilégios para o 
pessoal da segurança pública.   

As expressões presidenciais 
funcionam como fi os desen-
capados de curtos-circuitos. 
“Falar que se passa fome no 
Brasil é uma grande mentira”. 
Ou: “A economia vai às mil 
maravilhas”. Dados contrários 
desmentem o presidente.  A 
indicação do fi lho Eduardo 
para chefi ar a mais importante 
embaixada do Brasil no Exte-
rior recebe questionamentos. 
Se passar no Senado, será por 

via da articulação da “velha 
política”, que ele execra.

A pauta do Executivo é acei-
ta pela base de simpatizantes 
do governo, mas cada vez mais 
recebe sinais contrários da 
sociedade, como a questão do 
porte e posse de armas. Alguns 
projetos do Executivo são con-
siderados inconstitucionais. 
Na frente externa, países repe-
lem a política ambientalista do 
governo. Países desenvolvidos 
reclamam do desmatamento, 
do pouco cuidado do país com 
questões ambientais. 

Alemanha e Noruega ame-
açam parar de fi nanciar um 
fundo em favor da preserva-
ção da Amazônia. Bolsonaro 
responde que nenhum país do 
mundo cuida tão bem de seu 
meio ambiente como o Brasil. 
Há tensão entre o STF e o 
Ministério Público por causa 
de decisão do ministro Dias 
Toffoli de condicionar todas 
as investigações à autorização 
judicial. 

Essas investigações partem 
de informações principal-
mente do Coaf e da Receita, 
que apuram movimentações 
suspeitas. Para o MP, pode 
ser um golpe de morte contra 
a Lava Jato.

Há tensão entre o Executivo, 
o Legislativo e o MP por causa 
da Lava Jato. Políticos querem 
minar a operação, o MP defen-
de sua plena continuidade e o 
Executivo tenta manter acesa 
a chama com apoio ao minis-
tro Sérgio Moro. Na frente da 
reforma tributária, as tensões 
começam a aparecer em torno 
dos projetos em pauta: um 
do ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly, outro do relator e de-
putado Baleia Rossi, o terceiro 
de Marcos Cintra, chefe da 
Receita, defendido por Paulo 
Guedes e mais um patrocinado 
pelo movimento Brasil 200. 

A sociedade não quer ouvir 
falar na CPMF, mas dois proje-
tos lembram a malfadada con-
tribuição. Bolsonaro promete 
que ela não volta. Há tensão 
entre Executivo e conselhos 
federais profi ssionais. Como a 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil, Conselho de Medicina, de 
Arquitetura, dos Engenheiros, 
etc. Projeto do governo quer 
acabar com a obrigatoriedade 
de inscrição dos profi ssionais 
em conselhos de classe.

Há confl ito até na estratégia 
para animação da economia, 
como é o caso da liberação 
do FGTS para trabalhadores 
ativos e inativos. Não houve 
consulta nem à Caixa nem à 
construção civil, que faz uso 
dos recursos do Fundo para 
a moradia.

E assim, sob sístoles, o corpo 
nacional vive seu mês de julho.

(*) - Jornalista, é professor
titular da USP, consultor

político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O ministério disse que as 
novas regras causaram 
“insatisfação em parcela 

signifi cativa dos agentes de 
transporte”, e que “diferenças 
conceituais” quanto ao valor do 
frete e do piso mínimo devem 
ser discutidas novamente com 
a categoria.

No ofício encaminhado à 
ANTT, o ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas diz que “o 
diálogo segue sendo o principal 
mecanismo com o qual vamos 
buscar o consenso no setor de 
transportes de cargas. Por isso 
a importância em dar conti-
nuidade às reuniões”. Diante 
da situação, está prevista uma 
nova rodada de reuniões com 
representantes do setor e do 
governo na próxima quarta-
-feira (24).

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, quer 

negociar valor do frete mínimo com caminhoneiros.

O fi m da prisão especial para 
quem tem diploma de ensino 
superior é o objetivo de projeto 
que está sendo analisado na 
CCJ do Senado e que terá de-
cisão terminativa na comissão, 
ou seja, caso seja aprovado, o 
texto pode seguir diretamente 
para a Câmara. Atualmente, a 
lei prevê a prisão especial, em 
local separado dos presos co-
muns, em caso de prisão antes 
da condenação defi nitiva. 

Essa regra vale para pessoas 
com curso superior e também 
para governadores, prefeitos, 
parlamentares, ofi ciais milita-
res e magistrados, entre outros. 
Além de acabar com a prisão 
especial para os formados em 
faculdade, o texto também re-
tira o benefício para cidadãos 
inscritos no “Livro de Mérito”, 
criado em 1939. O livro home-
nageia pessoas que tenham 
notoriamente cooperado para o 
enriquecimento do patrimônio 
material ou espiritual da Nação 
e merecido o testemunho pú-
blico do seu reconhecimento.

Para o senador Fabiano 

Autor da proposta, senador Fabiano Contarato (Rede-ES).

Reforma da Previdência, 
reforma tributária, pacto 
federativo, pacote anticrime, 
constitucionalidade do de-
creto das armas e 50 medidas 
para a desburocratização 
deverão ocupar a pauta da 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) no segundo 
semestre de 2019. A informa-
ção foi dada pela presidente 
do colegiado, senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS).

Embora já haja projetos 
para a reforma do sistema 
de impostos em tramitação 
na Câmara e no Senado, Si-
mone acredita que o texto a 
ser enviado pelo Executivo 
é que deverá servir de base 
para as demais propostas, 
‘sob pena de não acontecer 
nenhuma reforma’.  “Essa 
pulverização não é ruim 
neste momento, porque já 
traz o assunto à baila e já se 
começa a discutir. Mas não 
conheço nenhum governo, 
desde a redemocratização, 
que não tenha aprovado 
uma reforma não vinda do 
Executivo”.

Simone lembrou que o 

A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, adiantou a pauta 

que espera ver analisada no segundo semestre.
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Projeto em análise na Câ-
mara cria o cadastro nacional 
de pessoas com fendas labiais 
(condição conhecida também 
como lábio leporino), palatinas 
e labiopalatinas. Pelo texto, o 
objetivo da proposta é reunir 
informações sobre condições 
de saúde e necessidades dos 
pacientes.

A proposta estabelece que 
o SUS deverá elaborar um 
cadastro nacional cujas infor-
mações serão obtidas a partir 
da Declaração de Nascido Vivo, 
que deverá conter: as condições 
de saúde relacionadas à fenda 
labial, palatina ou labiopala-
tina; tratamento, reabilitação 
e acompanhamentos médico, 
fonoaudiológico, odontológico 
e psicológico; necessidades 
assistenciais; e condições e 
difi culdades para trabalho e 
estudo.

O projeto autoriza que qual-
quer pessoa solicite a qualquer 
tempo a retirada do seu nome 
do cadastro e exige que essas 
informações sejam utilizadas 
exclusivamente para a elabora-
ção de políticas de seguridade 
social voltas a essa população. 
O autor da proposta, deputado 
Beto Rosado (PP-RN), afi rma 

Partidos querem 
instalar suas sedes 
fora de Brasília

Projeto que altera a Lei dos 
Partidos Políticos para permitir 
que as sedes das agremiações 
partidárias estejam localizadas 
em qualquer estado, está em 
análise na CCJ da Câmara.  A 
legislação vigente exige que 
fi quem em Brasília. 

“A restrição territorial ao 
local de sede das agremiações 
partidárias é fl agrantemente 
inconstitucional, pois ignora o 
princípio da autonomia parti-
dária”, diz a deputada Renata 
Abreu (Pode-SP), autora do 
projeto.

“O local da sede é uma maté-
ria interna corporis, reservada 
à autonomia partidária e que 
deve, portanto, ser defi nida por 
cada agremiação partidária”, 
completa. Após análise na Co-
missão, o projeto seguirá para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Projeto protege 
patrimônio de dono 
de empresa insolvente

Projeto em análise na Câmara 
dos Deputados limita os casos 
em que o juiz poderá determi-
nar o uso de bens do empresário 
para quitar dívidas que sua 
empresa é incapaz de pagar. 
Será necessário comprovar 
alguma dessas situações: abuso 
de direito, excesso de poder, 
infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação do estatuto 
ou contrato social.

A proposta é de autoria do 
deputado Luiz Philippe de 
Orleans e Bragança (PSL-SP). 
“No Brasil, considerações de 
ordem fi scal e paternalismo 
crônico acabaram por orientar 
leis que autorizam a descon-
sideração da personalidade 
jurídica sempre que empresas 
não sejam capazes de quitar 
obrigações perante a Fazenda 
Pública, os consumidores ou os 
empregados”, afi rmou.

“A pretexto de proteger 
tais grupos, a relativização da 
responsabilidade empresarial 
limitada desestimula o empre-
endedorismo e gera efeitos 
econômicos maléficos, que, 
no longo prazo, prejudicam a 
todos”, disse. “Menos atividade 
empresarial signifi ca diminui-
ção da arrecadação tributária, 
redução nos postos de trabalho 
e oferta precária de bens e 
serviços”. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Rosado: cadastro pode 

melhorar também a legislação 

sobre esse tema.
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Ministro pede que ANTT suspenda 
novas regras para frete mínimo

O Ministério da Infraestrutura solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que 
delibere sobre a suspensão cautelar das novas regras para o cálculo do frete mínimo de transporte de 
cargas, em vigor desde o dia 20

de cargas estão os transportes 
de graneis sólidos, líquidos, 
cargas frigorifi cadas, cargas 
conteinerizadas e transportes 
de cargas perigosas em dife-
rentes modalidades, sólidas e 
líquidas. Até então, o cálculo 
não se baseava em categorias.

Também foram ampliados os 
itens levados em consideração 
para o cálculo. Segundo a norma, 
o cálculo do piso mínimo de frete 
levará em consideração o tipo 
de carga; a aplicação de dois 
coefi cientes de custo: um envol-
vendo o custo de deslocamento 
e, outro, de carga e descarga, 
que levará em consideração o 
número de eixos carregados. 
A resolução determina, ainda, 
que será levada em considera-
ção a distância percorrida pelo 
caminhoneiro (ABr).

De acordo com a resolução 
da ANTT, o cálculo do frete 
mínimo passa a considerar 11 

categorias na metodologia para 
os diferentes cálculos dos pisos 
mínimos. Entre as categorias 

Senado: reformas da Previdência 
e tributária serão prioridades

senador Roberto Rocha (PS-
DB-MA) foi designado para 
relatar a matéria na CCJ. 
“Quando a reforma da Previ-
dência seguir para o Plenário, 
a gente poderá avançar na 
reforma tributária. Mas isso 
vai depender da forma como 
virá o texto do governo, que 
poderá chegar totalmente 
diferente desse que está com 
o relator”.

A proposta  a ser apreciada 
pelos senadores, sugere a extin-

ção de oito tributos federais: 
IPI, IOF, CSLL, PIS-Pasep, 
Cofi ns, Cide, que são federais; 
do ICMS, que é estadual; e do 
ISS, municipal. No lugar deles 
seriam criados um imposto so-
bre o valor agregado de com-
petência estadual, chamado 
de Imposto sobre Operações 
com Bens e Serviços (IBS), 
e um imposto sobre bens e 
serviços específi cos (Imposto 
Seletivo), de competência 
federal (Ag.Senado).

Fim da prisão especial para 
quem tem ensino superior

Contarato (Rede-ES), autor 
do projeto, essa regra refl ete 
no tratamento jurídico-penal 
um sistema desenhado para 
fortalecer as desigualdades, 
em que os pobres fi cam cada 
vez mais miseráveis e os ricos 
têm cada vez mais dinheiro. 
Para ele, boa parte da legislação 
penal e processual penal está 
voltada a criminalizar a parcela 
marginalizada da sociedade, o 
que não é justo.

“Conceder esse privilégio 
pelo simples fato de se ter um 
diploma de nível superior é dizer 
à maior parcela da população 
brasileira, constituída de anal-
fabetos, pessoas que estudaram 
até o ensino fundamental ou até 
o nível médio, que são inferiores 
à camada privilegiada da socie-
dade que teve acesso ao ensino 
superior”, criticou o senador, 
que trabalhou como delegado 
durante 27 anos (Ag.Senado).

Cadastro de pessoas com 
fendas labiais e palatinas

que o cadastro pode melhorar a 
legislação para essa população.

“Essas informações podem 
ser utilizadas pelo Ministério da 
Saúde para cálculo de indicado-
res de incidência e prevalência, 
e assim planejar a demanda 
por serviços de referência para 
tratamento e reabilitação”, 
diz Rosado. O projeto, que 
tramita conclusivamente, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Projeto tipifi ca o delito de apropriação 
indébita qualifi cada. A proposta, do depu-
tado Carlos Sampaio (PSDB-SP), tramita 
na Câmara. A apropriação indébita qua-
lifi cada, pela proposta, acontece quando 
alguém guarda para si coisa alheia para 
comercializar ou obter vantagem econômi-
ca com ela. Seria o caso de um juiz vender 
um carro apreendido pela Justiça. 

A pena prevista no texto para o crime 
é de reclusão de dois a oito anos e multa. 
Sampaio destaca que locadoras de veículos 
e indivíduos vêm sendo vítimas de um gol-
pe cada vez mais difundido, praticado em 
vários estados brasileiros: pessoas alugam 
veículos, não os devolvem no prazo e passam 
a comercializá-los como se fossem seus. 

Segundo estatísticas, nove mil veículos 

foram levados dessa forma em um período 
de 12 meses. “A pena do crime de associa-
ção criminosa é baixa frente à gravidade 
das condutas que vêm sendo perpetradas”, 
ressalta Sampaio. O texto também inclui no 
Certifi cado de Registro do Veículo (CRV), 
além da já prevista certidão negativa de 
roubo ou furto, a certidão negativa de apro-
priação indébita de veículo (Ag.Câmara).

Delito de apropriação indébita qualifi cada



Estruturação e planejamento 
estratégico para startups

Pesquisar o mercado, 

planejar as ações, 

organizar e estruturar 

são ações básicas para 

qualquer empresa 

crescer.

E o mercado das star-
tups não é exceção, 
muito pelo contrário. 

Por se tratar de um modelo 
relativamente novo no país, a 
necessidade de estruturação 
de negócios e de planeja-
mento estratégico no caso 
das startups é essencial para 
quem quer prosperar no mer-
cado. Estudos comprovam 
que dentre as startups em 
fase inicial, 90% não atin-
gem a maturidade porque 
não estavam devidamente 
estruturadas.

Na fase de seed capital (ca-
pital semente), para fi nanciar 
o teste de hipótese e prova de 
conceito, as empresas preci-
sam conciliar o potencial de 
sua tecnologia com as neces-
sidades do mercado para se 
provarem viáveis e atraentes 
para receber investimentos. 
Ou seja, não adianta a ideia 
ser efi caz, se não houver a 
estruturação.

Mas como estruturar e pla-
nejar esse modelo tão recente 
no Brasil? O mercado é novo 
e as disciplinas de negócios 
apresentam técnicas conven-
cionais aplicáveis a negócios 
já consolidados, usando 
parâmetros que refl etem o 
passado e o presente para 
projetar o futuro. Na visão 
clássica de se administrar, o 
futuro das empresas não era 
muito diferente do passado 
(incremental). 

Mas isso mudou radical-
mente com a chegada das 
startups, pois elas e seus 
segmentos de atuação não 
têm passado e seu futuro é 
exponencial. Este é um mo-
mento disruptivo no mundo 
dos negócios e de sua gestão. 
Neste cenário, os gestores 
não se sentem preparados e 
há um choque tanto na cabeça 
do empreendedor quanto do 
investidor. 

Pensar em estruturação de 
negócios no início das ativi-
dades da startup é o ideal. 
Assim, tanto os empreende-
dores quanto os investido-
res terão segurança no que 
investir e em como investir. 
Um diagnóstico que parece 
simples, mas é extremamente 
direcionado para esse novo 
tipo de modelo de negócios. 
Conhecer o tamanho do mer-
cado, o modelo de negócios, 
o preço ideal a cobrar pelo 
produto/solução e a estrutura 
mais enxuta possível para 
sustentar uma margem de 

lucro são essenciais para o 
sucesso.

O trabalho não é fácil e só 
essa fase inicial pode levar de 
1 a 6 meses. Contudo, os be-
nefícios são muitos: a empre-
sa estar devidamente posicio-
nada para a penetração no 
mercado e ter relevância no 
mesmo; cortar gastos; tomar 
decisões conscientes sobre 
custos, infraestrutura, pes-
soal; ter previsão de presente 
e futuro e, principalmente, 
atrair investidores que são 
a chave do crescimento das 
startups. 

Tudo isso leva à tão sonhada 
sustentabilidade e prosperi-
dade da empresa. Já quando 
essa organização é feita com a 
empresa em funcionamento, 
o tempo de resposta pode ser 
bem maior e o processo mais 
denso e complicado. Quanto 
mais maduro o empreendi-
mento, mais desafiador o 
processo e maiores são os 
riscos, uma vez que será 
necessário se reposicionar, 
mudar de direção e isso pode 
gerar um choque nos clientes, 
nos investidores e na própria 
empresa. 

Com a empresa estruturada 
e uma vez defi nido o caminho 
do modelo de negócio, inicia-
se o processo de administra-
ção da tese de investimento 
e monitoramento de per-
formance. São necessários 
ajustes constantes em função 
da volatilidade da economia 
e das dinâmicas de mercado. 
O essencial é perceber o am-
biente e reagir rapidamente 
a ele, ação que se complica 
devido ao caráter recente 
do modelo de negócio das 
startups. 

A necessidade de mudan-
ças e a velocidade que se 
pede nesse novo ambiente 
é extremamente desafi adora 
para empresários, investi-
dores e até para o próprio 
consumidor da tecnologia. 
Ter uma tecnologia funcional, 
conseguir investimentos, 
estar preparado e bem posi-
cionado no mercado com uma 
visão consistente de futuro 
são com certeza um grande 
desafi o. Mas um desafi o que 
pode ser vencido com uma 
estruturação de negócios e 
planejamento estratégico 
adequados.

(*) - Engenheiro Mecatrônico pela 
Unicamp, com especialização 

em Administração e Estratégia 
de Negócios e MBA em Gestão, 

Marketing e Direito do Esporte, é 
sócio e CEO da Filius Venture.

Ricardo Frazzato (*)

São Paulo, terça-feira, 23 de julho de 2019 Página 5

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1128951-64. 2015. 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 21ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Everton Silva Da Fonseca, Brasileiro, Solteiro, RG 58.151.341-1, 
CPF 024.144. 784-46. Com endereço à Avenida Senador Queirós, 667, CJ B1, Centro, CEP 01026-
001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de 
Sociedade Beneficente São Camilo - Ipiranga, alegando em síntese: objetivando o pagamento do 
valor devido, no montante de R$ 21.653,28 (11/2015), referente a despesas hospitalares. Encontran 
do-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de julho de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057410-68. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Andréa Galhardo Palma, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Marcelino Gomes, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Adidas Ag e outros, pois a requerida está reproduzindo 
suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial, bem 
como presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelos requerentes. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000943-54.2015.8. 26. 0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, 
Juiz de Direito da 3ºVC do Foro Regional do Tatuapé - SP, Faz Saber a Corré Magali Rosa Riera 
CPF Nº 049.462.578-37, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
cobrança no valor de R$ 3.665,89 referente a taxa de conservação do lote 07, da Quadra QY, do 
Empreendimento Terras de Sta Cristina III, em 04/01/1982. Estando a corré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. São Paulo, 24 de Maio de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0064393-95. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Jaqueline de Paula Silva, CPF 280.476.388-90, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.220,37, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/04/2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0704116-31.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a).Fernanda Mendes  
Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Leda Batista da Silva, e Helio Batista 
da Silva, Brasileiro, Solteiro, RG 13.964.984, CPF 849.733.078-15, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, alegando 
em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.760,32, Referente às taxas de 
conservação do lote 06, da Quadra BX, do Empreendimento Terras de Sta Cristina II. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07/12/2018.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008795-21. 2019.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opde 
beeck, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Patricia Alves Silva, Bras., Solteira, RG 285552703, CPF 
263.936.538-09, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.653,65, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001950-59. 2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC,do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Selma S. B. S. Evangelista, RG 26.524.064-5, CPF 101.296.688-
77, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.997,68, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 28/06/2019.  

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE -COOPERPAS 10
EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ 00 955 320/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores cooperados convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 22 de 
agosto de 2019, às 16:00h em primeira chamada, às 17:00h em segunda chamada, e às 18:00h em terceira e última 
convocação, na Av. das Nações Unidas, 12.399 - 7o andar - conjunto 74 A - Brooklyn - São Paulo, a mesma está 
sendo realizada no local apontado, em razão de melhor adequação do espaço físico aos cooperados convocados, que 
se reunirão para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do 
liquidante e posição atual da liquidação extrajudicial 2) Diante do processo de pedido de indenização movido pela 
Cooperpas 10 contra PMSP, definição sobre a hipótese de êxito no processo em questão, ocasião em que eventual 
rateio de valores recebidos, será realizado entre os cooperados que estão contribuindo mensalmente, e as contribuições 
devem estar atualizadas . O número de cooperados na data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é 
de 167 (cento e sessenta e sete) cooperados, São Paulo, 23 de julho de 2019 - Adolfo Manoel da Silva - Liquidante .

2ª VC – Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001545-85.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FERNANDO DONIZETE ESTEFFEM, CPF 903.156.508-34, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.989,81 (Jan/2014), oriundos das 
mensalidades vencidas e não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 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 embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005970-53.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MAYARA ALVES AZEVEDO, CPF 429.102.618-83, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, para o recebimento de R$9.624,58 (Maio/2017), oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente ás mensalidades dos meses 07 a 10 e do 
mês 12 do ano de 2012, vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o 
presente edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, atualizado ficando 
consignado, neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça 
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001031-
26.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNA NATALIA 
SCALIONI DE SOUSA, CPF 368.561.228-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA., objetivando o recebimento de R$11.328,39 (Janeiro/2014), 
referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em quinze dias, a fluir após os vinte dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido e 
honorários advocatícios do valor do débito, que os tornarão isentos das custas e honorários em caso 
de pagamento ou apresente embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 

 6ª Vara Cível do Foro Regional I – Santana - EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira 
Oficial – JUCESP 744. 6ª Vara Cível do Foro Regional I – Santana/SP. Processo nº 0155078-
72.2009.8.26.0001. Executados: MARCO DE JESUS MARINHO e SUELI EDUARDO MARINHO. Um 
apartamento contendo a área útil de uso exclusivo de 62,54m², em São Paulo/SP – 50% do valor de 
avaliação. 1ª Praça começa em 1ª Praça começa em 30/08/2019, às 11h00min, e termina em 
04/09/2019, às 11h00min e; 2ª Praça começa em 04/09/2019, às 11h01min, e termina em 
24/09/2019, às 11h00min.  
 

Apartamento sob nº 34, localizado no 3º andar do Bloco “A”, do Condomínio Piazza Santana, situado 
à Rua Plinio Colas, nº 278, em Lauzane Paulista, no 8º Subdistrito-Santana. Descrição completa na 
Matrícula nº 70.241 do 3º CRI/SP. Contribuinte Municipal: 071.464.0161-8. Ficam os executados 
MARCO DE JESUS MARINHO e SUELI EDUARDO MARINHO, o credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora 
realizada em data de 20/03/2007, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 329.994,72 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 164.997,36 (Sujeitos à 
atualização). 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: (11) 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

Para esse público, tra-
balhar com o que gosta 
(42%), equilibrar traba-

lho e vida pessoal (39%) e ser 
reconhecido pelo que faz (32%) 
são aspectos mais importantes 
que ganhar bem (31%). 

Ao refl etirem sobre os valores 
e habilidades necessários a 
um bom profi ssional, esses jo-
vens acreditam que dedicação 
(43%), capacidade de diálogo e 
trabalho em equipe (40%), foco 
no trabalho (36%), ser paciente 
(35%) e fazer sempre o melhor 
(31%) são diferenciais. 

Considerando o uso das redes 
sociais, ferramentas que fazem 
parte da rotina desses jovens, 
praticamente sete em cada 
dez (67%) acreditam que elas 
podem prejudicar o rendimento 
no desempenho das atividades 
profi ssionais.

As informações foram le-
vantadas em uma pesquisa 
conduzida pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
em parceria com o Sebrae, que 
avaliou comportamento e cren-
ças quanto a vida profi ssional 
e expectativas para o futuro 
desse grupo. A pesquisa pre-
tende coletar insumos para a 
proposição de políticas públicas 
que contribuam com a melhoria 
do ambiente de negócios no país 
e, consequentemente, apoiem 
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Salário alto não é garantia de 
sucesso para os jovens da Geração Z
Jovens com idades entre 18 e 24 anos, nascidos dentro da chamada ‘Geração Z’, acreditam que o 
signifi cado de sucesso profi ssional não é medido por um alto salário

o desenvolvimento do varejo.
A Geração Z reúne os nasci-

dos entre 1995 e 2010, que hoje 
têm entre nove e 24 anos – sen-
do que a pesquisa considerou 
os jovens com idades entre 18 
e 24 anos. Quando o assunto é 
trabalho, planejam investir na 
profi ssão certa, dedicando-se a 
aprender e aprimorar conheci-
mentos, encontrar prazer e rea-
lização sem perder a qualidade 
de vida, ao mesmo tempo em 
que buscam uma vida estável, 
segura e saudável. No Brasil, 
de acordo com o IBGE, existem 
cerca de 24 milhões de jovens 
de 18 a 24 anos, o equivalente a 
15% do público maior de idade.

O estudo revela, ainda, que 
para os jovens da Geração Z a 

felicidade na vida adulta consiste 
em uma combinação de segu-
rança, estabilidade emocional 
e realização profi ssional. Eles 
consideram que adquirir a casa 
própria (20%), ter sucesso no 
trabalho (18%) e trabalhar com 
o que gosta (18%), são algumas 
das prioridades para se tornarem 
adultos realizados. Por outro 
lado, encontrar um amor (9%), 
ter filhos (8%), falar vários 
idiomas (8%) e sair da casa dos 
pais (8%), são aspectos menos 
relevantes para a felicidade.

“Se para as gerações anterio-
res formar família e desenvolver 
carreira duradoura e estável 
em uma única empresa era 
primordial, a Geração Z está 
disposta a explorar mais as 

possibilidades profi ssionais e 
adiar planos de casamento e 
fi lhos, por exemplo”, observa 
o presidente da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), José César da Costa.

Os jovens da Geração Z te-
mem não ter saúde física (28%), 
não arrumar emprego (27%), 
não conseguir se sustentar 
(25%), não trabalhar no que 
gostam (23%) e a corrupção 
no Brasil (21%). Somente 5% 
garantem não ter qualquer 
preocupação quando pensam 
sobre o futuro. “Vale lembrar 
que esses jovens foram im-
pactados pelas manchetes 
ininterruptas sobre a recessão, 
o desemprego, o PIB com baixo 
crescimento e as difi culdades 
do Brasil para fazer a economia 
engrenar nos últimos anos. 
Parte desses jovens teme, de 
certo modo, passar pelo que 
seus pais passaram”. 

Outro aspecto interessante 
é o fato de que muitos não 
fazem planos de sair da casa 
onde nasceram, talvez por não 
se sentirem preparados para 
encarar os desafi os fi nanceiros 
da vida adulta. Nem sempre 
é fácil sustentar-se sozinho e 
manter o padrão de vida que os 
pais proporcionam, ainda mais 
em períodos de baixo cresci-
mento econômico e mercado de 
trabalho desaquecido”, destaca 
Costa (SPC Brasil/CNDL). 

A Geração Z reúne os nascidos entre 1995 e 2010

O submarino francês “La 
Minerve”, desaparecido desde 
1968 com 52 tripulantes a bor-
do, foi encontrado na costa de 
Toulon, no sudeste da França, 
informaram as autoridades do 
país europeu. O anúncio da des-
coberta foi feito pela ministra 
do Exército da França, Floren-
ce Parly, em uma publicação 
no Twitter. 

“Acabamos de encontrar La 
Minerve. É um sucesso, um 
alívio e uma proeza técnica. 
Penso nas famílias que espe-
raram tanto tempo por este 
momento”, escreveu. A relíquia 
foi localizada a 2,370 metros 
de profundidade, a 45 km da 
cidade de Toulom, pelo navio 
americano “Seabed Construc-
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Submarino desaparecido há 50 
anos é encontrado na França

tor”. A embarcação, da empresa 
Ocean Infi nity, é a mesma que 
localizou o submarino argen-
tino “San Juan” em novembro 
de 2018. 

De acordo com Parly, a 
descoberta foi possível gra-
ças à uma campanha iniciada 
em decorrência dos avanços 
tecnológicos em exploração 
submarina, principalmente 
pelo uso de drones e novos so-
nares. O submarino carregava 
52 marinheiros a bordo quando 
desapareceu perto do porto de 
Toulon, na costa sul da Fran-
ça, em 27 de janeiro de 1968. 
Até o momento, não foram 
esclarecidas as circunstâncias 
que levaram o “La Minerve” a 
afundar (ANSA).

Embarcação foi localizada por navio americano.

A Índia lançou com sucesso 
ontem (22) sua missão espa-
cial Chandrayaan-2, que tem 
como objetivo explorar o polo 
sul da Lua. Trata-se do projeto 
espacial mais ambicioso da 
Índia e esta é a segunda missão 
em direção à Lua encabeçada 
pelo país. O lançamento da 
missão lunar com o foguete 
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Índia lança com sucesso 
missão espacial à Lua

Missão espacial Chandrayaan-2 vai explorar polo sul da Lua.

GSLV Mark III aconteceu 
dentro do previsto, às 14h43 
locais, a partir da plataforma 
do Centro Espacial de Satish 
Dhawan. O lançamento estava 
previsto para semana passada, 
mas foi abortado em cima da 
hora, no momento da decola-
gem, por problemas técnicos 
(ANSA).
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Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE SOUZA, solteiro, nascido 15/07/1987, brasileiro, 
cabeleireiro, natural de Jurema - PE, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo 
- SP, fi lho de Paulo Cordeiro de Souza e de Josefa Araujo Souza; A pretendente: TELMA 
ANDRADE LIMA, divorciada, nascida 21/12/1972, brasileira, cabeleireira, natural de 
Araripina - PE, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Abdon 
Sebastião de Lima e de Domingas da Silva Andrade Lima.

O pretendente: ALEX GONÇALVES CACIQUE, solteiro, nascido 07/10/1981, brasileiro, 
segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo 
- SP, fi lho de Adão Gonçalves Cacique e de Lurdemilia Souza Cacique; A pretendente: 
ELIALBA PAULA DA SILVA, solteira, nascida 13/02/1983, brasileira, camareiro de 
hotel, natural de Ribeirão - PE, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, 
fi lha de João Paulo da Silva e de Maria Helena Lins.

O pretendente: JEFFERSON MORAIS DOS SANTOS, solteiro, nascido 26/12/1997, 
brasileiro, barbeiro, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste distrito em 
São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Pereira dos Santos e de Sara Soares de Morais; 
A pretendente: JANAINA DOS SANTOS ANDRADE, solteira, nascida 19/07/1991, 
brasileira, operadora de loja, natural de Nova Palmeira - PB, residente e domiciliada 
neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Cipriano Ferreira de Andrade e de Maria Nazaré 
dos Santos Andrade.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS LUIZ, solteiro, nascido 13/12/2000, brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito em São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo de Oliveira Luiz e de Shirley Aparecida dos 
Santos; A pretendente: GABRIELLE MINERVINO LEAL, solteira, 13/08/1999, brasileira, 
atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito 
em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos dos Santos Leal e de Julia Graziele Minervino.

O pretendente: LUCAS GOMES ALVES, solteiro, nascido 17/03/1997, brasileiro, maitre, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo - SP, fi lho 
de Raimundo dos Santos Alves e de Michele Gomes da Silva; A pretendente: JAQUELINE 
PEREIRA DOS SANTOS, solteira, nascida 30/12/2002, brasileira, estudante, natural 
de Carapicuíba - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de 
Jailson Carvalho dos Santos e de Elizabete Pereira da Silva.

O pretendente: VANDERSON RUFINO DE SOUZA, solteiro, nascido 01/05/1984, 
brasileiro, auxiliar técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito em São Paulo - SP, fi lho de Santos Inacio de Souza e de Nadir Rufi no de Souza; A 
pretendente: KELLEN CRISTINE OLIVEIRA AGUILAR, solteira, nascida 14/02/1978, 
brasileira, demonstradora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito 
em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Pereira de Aguilar e de Noélia Oliveira Aguilar.

O pretendente: EDSON DE FREITAS PINHEIRO PINTO, solteiro, nascido 21/01/1992, 
brasileiro, chapeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de Adolfo Pinheiro Pinto e de Fidelcina de Freitas Pinto; A pretendente: 
CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS, solteira, 09/01/1993, brasileira, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Claudio 
Jose dos Santos e de Maria de Fatima Pereira Celestino.

O pretendente: ANDRÉ AUGUSTA DE SANTANA, solteiro, 20/11/1980, brasileiro, 
motorista, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo - 
SP, fi lho de Otacilio José de Santana e de Zuleide Augusta dos Santos; A pretendente: 
LARISSA KELLY SANTOS CERQUEIRA, solteira, 06/09/1996, brasileira, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de 
Adriana Santos Cerqueira.

O pretendente: ERISSON DE OLIVEIRA, solteiro, 16/12/1993, brasileiro, motorista, 
natural de Caxias - MA, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo - SP, fi lho de 
José Airton de Oliveira e de Teresa de Jesus Oliveira; A pretendente: IZA KEYTIANNE 
MEDEIROS DE SOUZA, solteira, nascida 06/11/1986, brasileira, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de José de 
Alcantara Souza e de Maria José de Medeiros Souza.

O pretendente: PAULO DAVID BARBOSA, divorciado, nascido 14/03/1957, brasileiro, 
aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Barbosa e de Gessi Nunes Barbosa; A pretendente: MARIA 
APARECIDA GONÇALVES FERREIRA, solteira, nascida 25/05/1955, brasileira, apo-
sentada, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo 
- SP, fi lha de Jose Gonçalves Ferreira e de Maria Donata de Jesus.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, solteiro, nascido 04/12/1980, 
brasileiro, solteiro, segurança, natural de Natuba - PB, residente e domiciliado neste 
distrito em São Paulo - SP, fi lho de Severino Ivo de Andrade e de Maria de Lourdes Silva 
de Andrade; A pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SILVA, solteira, 21/12/1977, 
brasileira, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lha de Enoque Bezerra da Silva e de Genezia Maria da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE SOUZA VENANCIO, divorciado, nascido 19/03/1983, 
brasileiro, vigilante, natural de Limeira - SP, residente e domiciliado neste distrito em 
São Paulo - SP, fi lho de João Venancio Filho e de Mara Solange de Souza Nascimento; 
A pretendente: LEILA CASSIANE SILVA SANTOS, solteira, nascida 03/07/1997, 
brasileira, balconista, natural de Juquitiba - SP, residente e domiciliada neste distrito 
em São Paulo - SP, fi lha de Albertino Pereira dos Santos e de Marcilene Maria da Silva.

O pretendente: JONATHA TEOTONIO DE OLIVEIRA, solteiro, nascido 29/11/1993, 
brasileiro, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Henrique de Oliveira e de Elaine Teotonio de 
Oliveira; A pretendente: THAYS PEREIRA KRUGER, solteira, nascida 18/04/1994, 
brasileira, atendente, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito em 
São Paulo - SP, fi lha de Robinson Kruger e de Patricia Pereira.

O pretendente: ADILSON CRISTIANO PEREIRA, solteiro, nascido 18/12/1978, brasile-
iro, ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em 
São Paulo - SP, fi lho de Eva Bernardina Marciano; A pretendente: JULIANA DA SILVA, 
solteira, nascida 02/03/1984, brasileira, cozinheira, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Judite da Silva.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS MATOS, solteiro, nascido 08/01/1996, brasile-
iro, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de Jean Carlos Costa Matos e de Rosa Monica dos Santos Matos; A 
pretendente: GRACIELLE SOUZA COSTA, solteira, nascida 02/01/1998, brasileira, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Simões da Costa e de Cristina Rosa de Souza Costa.

O pretendente: LUIZ EDUARDO LEITE CRUZ, divorciado, nascido 08/01/1977, brasileiro, 
gerente de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Leite Cruz e de Maria Venina Leite Cruz; 
A pretendente: DAIANE DA SILVA BARBOSA, solteira, nascida 27/02/1988, brasileira, 
gerente de loja, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito em São 
Paulo, Estado de São Paulo, fi lha de Jose dos Santos Barbosa e de Marli da Silva Barbosa.

O pretendente: ALOISIO SALES COSTA, solteiro, nascido 05/06/1967, brasileiro, motorista, 
natural de Ibicaraí - BA, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo - SP, fi lho de Milton 
Sales Costa e de Julia Constantina Sales; A pretendente: ZÉLIA NUNES DOS SANTOS, 
solteira, nascida 14/12/1970, brasileira, cabeleireira, natural de Governador Lomanto Júnior - BA, 
residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Terezinha Nunes dos Santos.

O pretendente: JORGE PAULO DE BRITO, solteiro, nascido 23/09/1978, brasileiro, 
mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo 
- SP, fi lho de Creuza Sueli de Brito; A pretendente: ELIANA LENICE DA SILVA, solteira, 
nascida 27/01/1978, brasileira, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Leonel Antonio da Silva e de Lenice Julia da Silva.

O pretendente: KAWAN ARTUR MIRANDA, solteiro, nascido 12/04/2000, brasileiro, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo 
- SP, fi lho de Douglas Miranda de Campos e de Elaine Regina da Silva Artur; A preten-
dente: ANA VITÓRIA SILVA RIBEIRO, solteira, nascida 21/12/2001, brasileira, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Ribeiro e de Maria de Fatima Souza Silva Soares.

O pretendente: KAÍQUE ALMEIDA SILVA, solteiro, nascido 12/10/1997, brasileiro, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Osmar de Castro Silva e de Maria Celia Barros Almeida; 
A pretendente: PALOMA GONÇALVES DE ALMEIDA, solteira, nascida 23/02/2001, 
brasileira, estagiária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em 
São Paulo - SP, fi lha de Olivio de Almeida e de Azenolia Gonçalves dos Santos.

O pretendente: EDINALVO NUNES BISPO, solteiro, nascido 29/09/1976, brasileiro, 
funcionário público, natural de Irecê - BA, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Souza Bispo e de Jassi Nunes Bispo; A pretendente: CRIS-
TINA DE OLIVEIRA, solteira, nascida 18/02/1980, brasileira, cabeleireira, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Diones 
Batista de Oliveira e de Iraci Castro de Oliveira.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DE SOUZA, divorciado, nascido 05/02/1982, brasile-
iro, confeiteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de José Geraldo de Souza e de Maria de Jesus de Souza; A pretendente: 
LILIAN DE JESUS BERTOLINO, solteira, nascida 29/03/1985, brasileira, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de 
Fernando de Jesus Bertolino e de Maria Jose dos Santos.

O pretendente: PHELIPE FERREIRA SILVA, solteiro, nascido 21/12/1996, brasileiro, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo 
- SP, fi lho de Gilbert Prado Silva e de Betty da Costa Ferreira Silva; A pretendente: DAN-
IELE KARINE DA SILVA, solteira, nascida 16/07/1994, brasileira, auxiliar de farmácia, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Pereira da Silva e de Ana Lucia dos Santos Silva.

O pretendente: CAIO VINICIUS DA SILVA SANTOS, solteiro, nascido 06/01/1997, brasileiro, 
operador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de Mauro Rodrigues dos Santos e de Lirlei Emidio da Silva; A pretendente: 
MIRELA EMANUELI CORREIA DOS SANTOS, solteira, nascida 17/10/2000, brasileira, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, 
fi lha de Florisvaldo Bispo dos Santos e de Rosimeire Correia dos Santos.

O pretendente: EDJÂNIO SEBASTIÃO DE FARIAS OLIVEIRA, solteiro, nascido 
24/03/1988, brasileiro, representante comercial, natural de Monsenhor Hipólito - PI, 
residente e domiciliado neste distrito em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Andrelino de 
Farias e de Maria Divina de Oliveira; A pretendente: MARIA FABIANA DA CONCEIÇÃO 
AFONSO, divorciada, nascida 06/02/1982, brasileira, recepcionista, natural de Casa 
Nova - BA, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Expedito 
Manoel Afonso e de Maria Delmira da Conceição.

O pretendente: NIVALDO LUCAS, solteiro, nascido 20/03/1979, brasileira, caseiro, nat-
ural de Correntes - PE, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo - SP, fi lho de 
Djalma Fernandes Lucas e de Deonila Umbelina Lucas; A pretendente: MARIA JUCIÊNE 
FERREIRA, solteira, nascida 27/11/1989, brasileira, caseira, natural de Pesqueira - PE, 
residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, fi lha de Osita Adelaide da Conceição.

O pretendente: DIONÍSIO SINÉSIO BEZERRA FILHO, solteiro, nascido 10/08/1982, 
brasileiro, segurança, natural de Pedra - PE, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de Dionísio Sinésio Bezerra e de Vera Lúcia Leite da Silva; A pretendente: 
MARIA MARQUES DA SILVA ALVES, divorciada, nascida 17/02/1975, brasileira, técnico 
de enfermagem, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliada neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Estevão Alves e de Antonia Marques da Silva Alves.

O pretendente: JOSÉ RIBAMAR ALVES DOS SANTOS, solteiro, nascido 10/02/1973, 
brasileiro, barman, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliado neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lho de José Lopes dos Santos e de Francisca Alves da Silva; A pretendente: 
SIMONE LEITE DOS SANTOS, solteira, nascida 21/12/1985, brasileira, operadora de 
caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São Paulo - SP, 
fi lha de Cicero Alves dos Santos e de Maria do Socorro Leite dos Santos.

O pretendente: ALEX DA SILVA SANTOS, solteiro, nascido 29/12/1986, brasileiro, 
balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em São Paulo 
- SP, fi lho de Eloi Jose dos Santos e de Helena Alves da Silva Santos; A pretendente: 
REGIANE DE SOUZA ALCANTARA LOPES, solteira, nascida 03/12/1984, brasileira, 
balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lha de Arisvaldo Augustinho Lopes e de Leide de Souza Alcantara Lopes.

O pretendente: PEDRO GERALDO DA SILVA, divorciado, nascido 14/08/1975, bra-
sileiro, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito em 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Belisio da Silva e de Josefa Luiza dos Santos Silva; A 
pretendente: ALYNE ALVES LIMA, divorciada, nascida 20/08/1973, brasileira, operadora 
de máquinas, natural de Araguaçu - TO, residente e domiciliada neste distrito em São 
Paulo - SP, fi lha de Antônio Alves Lima e de Maria Francisca da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: VALMIR NEPOSIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Palmeira dos Índios - AL (Registrado Distrito de Canafi stula), 
no dia (27/01/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Neposiano da Silva e de Adalgisa Maria da Silva. A pretendente: MARIA 
DILCE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão faxineira, nascida em Caetes - PB, 
no dia (25/03/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Gilberto Reinaldo da Silva e de Quitéria Alice da Conceição.

O pretendente: EDILSON GOMES DE NOGUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (02/12/1975), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edileuza Gomes de Nogueira. 
A pretendente: ELISÂNGELA RODRIGUES CORDEIRO, estado civil viúva, profi ssão 
costureira, nascida no Alto do Piquiri - PR, no dia (11/11/1974), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moisés Rodrigues Cordeiro e de Edite 
Ferreira Cordeiro.

O pretendente: CLARISVALDO BONFIM JARDIM, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente comercial, nascido em Ituaçu - BA, no dia (26/09/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abdias de Oliveira Jardim e de Geni Bonfi m 
Jardim. A pretendente: SUELEN DA SILVA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (06/02/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josemir Nascimento 
de Freitas e de Ana Paula da Silva.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE SOUSA FILHO, estado civil divorciado, profi s-
são operador loja de supermercado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (12/07/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Antonio de Sousa e de Cleusa Maria Ferreira. A pretendente: JOSIANE 
CRISTINA DA SILVA BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Santo André - SP, no dia (09/02/1979), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Edelbrado Barbosa e de Dalva da Silva Barbosa.

O pretendente: ARNALDO PINHEIRO DO RÊGO SOARES, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascido em Recife - SP (Registrado Distrito de Varzea), 
no dia (24/01/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Evaldo Pinheiro Soares e de Avani do Rêgo Soares. A pretendente: ROSIMEIRE 
ABROSIO GOMES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de produção, nascida 
em Terra Boa - PR, no dia (13/08/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Tomaz Gomes Luque e de Lenice Ambrosio Gomes.

O pretendente: RENAN RICHARD FRANCO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Perus - SP, no dia (05/03/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lenise Franco. A pretendente: GRAZIELI APA-
RECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cabaleireira, nascida em 
Guaraci - PR, no dia (24/11/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Luiz Aparecido da Silva e de Clarice Aparecida da Silva.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE ALVES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, no dia (03/07/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Aragão da Silva e de Vanda Alves 
Silva. A pretendente: INARA BERTHI TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/06/2001), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleiton Teixeira e de Priscila Berthi.

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO SILVA URBAN, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (05/01/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison Urban e de Maria Cristina 
Silva Urban. A pretendente: KORYANDER EMY MITONE, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (05/03/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Hiroshi 
Mitone e de Rosilene Maria Mitone.

O pretendente: DELOSMAR DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de pintor, nascido em João Pessoa - PB, no dia (20/08/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e 
de Francisca Dalme de Oliveira Silva. A pretendente: SILVANA NOGUEIRA DE SOUSA, 
estado civil divorciada, profi ssão lavradoura, nascida em Feira de Santana - BA, no 
dia (19/05/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Morais de Sousa e de Marizete Barbosa Nogueira Santos.

O pretendente: FABIO YASSUO IDE, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia (11/08/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Shigeyuki Ide e de Asako Ide. A pretendente: 
ELOÁ DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã-dentista, nascida nesta 
Capital, Consolação - SP, no dia (09/05/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Deise Regina dos Santos.

O pretendente: DAVI ADNA BATISTA SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Ermelino Matarzzo - SP, no dia (15/01/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Jesus e de 
Norivalda Batista Santos de Jesus. A pretendente: JULIA VICTÓRIA VIEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(12/04/2002), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson 
Malagueta Vieira Junior e de Danielle Passareli Alves.

T : 3043-4171
www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br

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 - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LEANDRO DE SOUZA FÉLIX, estado civil solteiro, profi ssão técnico de ma-
nutenção, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (11/01/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar José Félix e de Odete de Souza Félix. 
A pretendente: DAIANY CRISTINA OLIVEIRA ANDRÉ, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/06/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Donizete André e de Dilma 
Oliveira de Souza André.

O pretendente: TIAGO LIMA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista particular, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/05/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Selma Lima Neves. A pretendente: SIMONE OLIVEIRA ALVES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Sorocaba, SP, no dia 
(23/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Alves dos Santos e de Maria de Lourdes Brasilio Oliveira.

O pretendente: LUCAS MELO RIOS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (12/03/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorlando Rios Sousa e de Simone Melo Sousa. A pretendente: TAINÁ 
CARAN ROCHA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (05/05/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Djair Rocha Nascimento e de Gisele Vanessa Caran.

O pretendente: ISAIAS MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão construtor, 
nascido em Lago Verde, MA, no dia (05/07/1978), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Mendes da Silva. A pretendente: QUEZIA TORRES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Itaituba, PA, no dia (17/03/1988), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Torres e de Maria 
Leudimar Torres.

O pretendente: VEINANDO RAMOS BRITO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Tanhaçu, BA, no dia (30/01/1965), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ilson Silva Brito e de Maria de Lourdes Ramos Brito. A pretendente: 
ELIENE ALVES DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Tanhaçu, BA, no dia (12/10/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdi Alves de Carvalho e de Maria Madalena Alves de Carvalho.

O pretendente: FRANKLIN RIBEIRO NICASSIO, estado civil solteiro, profi ssão líder de 
limpeza, nascido em Cajamar, SP, no dia (09/03/1999), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Nicassio Filho e de Eluziene Ferreira Ribeiro. A pretendente: 
MONIQUE SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Itabira, MG, no dia (04/01/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lucio Brasilino dos Santos e de Viviani Cristina Silva.

O pretendente: JOSÉ AILTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/05/1984), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Avelino dos Santos e de Maria Linda de Oliveira Santos. 
A pretendente: ABIGAIL ROBERTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Caieiras, SP, no dia (20/11/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leamar Aparecida da Silva.

O pretendente: CLEBER APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em Caieiras, SP, no dia (01/02/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mariano Jesus da Silva e de Solange Aparecida da Silva. 
A pretendente: TAYNARA STEFANIE CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (06/05/1994), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Aparecido Cordeiro e de Gisnélia Aparecida 
Brandão Cordeiro.

O pretendente: JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Custódia, PE, no dia (03/04/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bernardo da Silva e de Anisia Maria da Silva. A 
pretendente: MARIA JAILMA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão confeiteira, 
nascida em Maceió, AL, no dia (15/02/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivanuzia Maria dos Santos.

O pretendente: ADELSON MIRANDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão trabalhador 
rural, nascido em Itapicuru, BA, no dia (03/12/1971), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Josefa Miranda Filha. A pretendente: 
MARIA JOSÉ PEREIRA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Ilhéus, BA, no dia (26/05/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Raimundo Barbosa de Jesus e de Maria Pereira dos Santos de Jesus. 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: JILEANDRO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão co-
zinheiro, nascido em Jequié - BA (Registrado Jitaúna), no dia 08/05/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildate Palmeira dos Santos e de 
Marli da Silva Santos. A pretendente: ALINE CARVALHO GOIS, estado civil solteira, 
profi ssão ofi cial de corte e solda, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 10/06/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Antero de Gois 
e de Nilza Teixeira de Carvalho Gois.

O pretendente: MIN GYEONG SEO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Busan, República da Coreia, no dia 26/11/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Weol Bong Seo e de Eun Ja Kang. A preten-
dente: LUIZA SU JONG HAN, estado civil solteira, profi ssão fonoaudiologa, nascida 
em São Paulo - SP (Registrada 1º Subdistrito São Bernardo do Campo - SP), no dia 
06/09/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jong 
Pil Han e de Young Hee Kim.

O pretendente: CLEUBER RICARDO ORSI, estado civil divorciado, profi ssão enge-
nheiro de computação, nascido em Santo André - SP, no dia 18/11/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Orsi e de Neusa Lopes 
Orsi. A pretendente: JÉSSICA SOUSA CAMASMIE, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de comercio exterior, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/08/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Barros Camasmie e de 
Maria Helena de Sousa Camasmie.

O pretendente: MARCO MILLER FERLIN, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 17/01/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Ferlin e de Suely Rurira Ferlin. A pre-
tendente: DANIELE CRISTINA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia 01/04/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Airton da Silva e de Josefa 
Barbosa de Faria Silva.

O pretendente: THIAGO JOSÉ REZENDE DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 07/03/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Donizeti Diniz e de Ana Izabel Rezende 
Diniz. A pretendente: MARIANA VALERIO BARBATI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 04/03/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Barbati Filho e de 
Susy Mary Valerio Barbati.

O pretendente: HAROLDO IGNACIO JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão ad-
ministrador, nascido em Jundiaí - SP, no dia 03/07/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Haroldo Ignacio e de Maura Aparecida da Cruz 
Ignacio. A pretendente: THALITA RUSSO DOMENICH, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 28/09/1979, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Domenich e de Ana Regina 
Russo Domenich.

O pretendente: FABIANO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mon-
tador, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 22/03/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genezia Vieira dos Santos. A pretendente: 
ALESSANDRA FERREIRA NUNES, estado civil solteira, nascida nesta Capital, Ipiranga 
- SP, no dia 26/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Benedicto Nunes e de Marines Ferreira Nunes.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: DIEGO LONGHI DOS SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alceu Manoel dos Santos e de Elisabete 
Graça Longhi dos Santos. A pretendente: NATALIA DANTAS TAKEKOSHI DA COSTA, 
profi ssão: coordenadora de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 24/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Reginaldo Luiz da Costa e de Roseneide Dantas Takekoshi da Costa. R$12,90
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 23 de Julho de 2019. 
Dia de Santo Apolinário, Santa Brígida da Suécia, Santa Rômula, Santa 

Erondina, e Dia do Anjo Nanael, cuja virtude é a seriedade. Dia do 

Patrulheiro Rodoviário. Hoje aniversaria o cantor Eduardo Araújo 
que completa 74 anos, o ator Eriq La Salle, que nasceu em 1962, o 
guitarrista Slashe que faz 54 anos, a atriz, dançarina e modelo Sheila 
Mello que nasceu em 1978, o ator  Daniel Radcliffe (de Harry Porter) 
que chega aos 30 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste primeiro dia e grau é versátil com pensamentos 

rápidos, otimista e idealista. Gosta de fazer de um modo grandioso e não 
tem medo de arriscar. Tem uma mente cheia de ideias, aprende muito 
facilmente e prefere a prática à teoria. Sente-se revigorado quando 
pratica a meditação. Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia 
e recicla-se pela convivência com os conceitos mais sutis e etéreos. 
Costuma ter uma inocência natural e vive em um mundo muito próprio, 
adaptando-se ao meio externo apenas por questões de sobrevivência.

Magia dos sonhos
OURO - Tê-lo, perda de negócios. Acha-lo, boas novas. Ouro falso, 
sorte no jogo. Em objetos e moedas, problemas com dinheiro. Vê-lo 
em quantidade, evite jogar. Números da sorte: 18, 25, 37, 46 e 68

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

Esta terça é o vigésimo segundo dia da lunação. É melhor darmos continuidade a projetos já iniciados. Podemos 
agir de forma comedida, usando paciência e senso de previsibilidade. A vida amorosa tem clima de docilidade e 
ternura. Bom para uniões devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a segurança. Pode, então, 
haver reações de ciúmes, posse ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância 
com a lua plena em Áries nesta terça-feira dia de Marte.
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Esta semana é ótima para concretizar 
planos. A dedicação à família deverá 
ser maior ainda nos primeiros dias 
de agosto com pleno domínio sobre 
as difi culdades.  Evite o exagero nas 
preocupações com dinheiro e forte 
preocupação na lida com bens mate-
riais. 84/684 – Vermelho.

Pode encontrar saídas para os proble-
mas do momento, dominando e con-
trolando as difi culdades. É o momento 
de se organizar e se divertir com a Lua 
transitando em direção ao seu signo.  
O dia é bom para tratar de assuntos 
fi nanceiros, como começar a guardar 
dinheiro. 37/337 – Azul.

A intuição irá indicar o caminho que 
deve ser seguido e dará controle sobre 
a realidade que o limita. Terá muita 
habilidade nas negociações podendo 
melhorar seus ganhos e pedir aumento 
de salário. Aplique a paciência como 
fator essencial para se vencer obstá-
culos e barreiras.  54/354 – Amarelo. 

Melhore as relações e parcerias, apro-
ximando-se de pessoas que o ajudem 
e possam mostrar as soluções. Algum 
atrito ou rompimento pode acontecer 
no trabalho. Bom para uniões devido 
ao aumento do sentimento de apego 
e a preocupação com a segurança. 
67/467 – Branco.

Vai recobrando suas forças logo após o 
aniversário, com boa disposição e uma 
ótima energia física e mental. Prepare-
se breve começará a agir, depois do 
aniversário.  Assuma suas responsabi-
lidades e cerque-se de pessoas sérias e 
realizadoras 56/456 – Vermelho.

Comece o dia resolvendo pendências 
e dando o melhor de si em cada tarefa. 
Há chance de conhecer alguém e se 
apaixonar, se estiver só. Os sentimen-
tos devem ser vividos plenamente. 
Evite o exagero das preocupações com 
dinheiro.  34/234 – Branco. 

Começo de semana ótimo para iniciar 
dietas e tratamentos de saúde. É melhor 
ser idealista e otimista e não reclamar 
da vida, aceitando as dificuldades 
para ter pleno controle delas. Precisa 
aplicar a paciência como fator essencial 
para se vencer obstáculos e barreiras. 
36/736 – Verde.

Esta é à hora de se abrir para coisas no-
vas e interessantes que impulsionem 
a sua carreira profi ssional. Não crie 
obstáculos para viver seus sentimen-
tos, abrindo o coração e demonstrando 
o que sente. Se estiver apaixonado 
alguém precisa fi car sabendo disso. 
73/773 – Azul.

Ainda é forte a possibilidade de iniciar 
relacionamento ou fortalecer uma 
relação antiga. Use sua sensualidade 
e o grande poder de atração sobre as 
pessoas.  O romantismo irá fazer as 
relações amorosas intensas e trazer 
momentos felizes e inesquecíveis na 
vida a dois. 32/232 – Verde. 

Mantenha a rotina para evitar aciden-
tes e problemas no trabalho. Atritos e 
discussões podem perturbar as rela-
ções com as pessoas. Precisa manter 
o domínio sobre as difi culdades e 
superá-las. Em geral essa terça terá 
um fi nal de dia muito propício para os 
relacionamentos. 22/122 – Azul.

Uma boa fase para trabalhar e dedicar-
se às atividades profi ssionais, tudo que 
for bem planejado e pensado. Faça tudo 
bem pensado sem deixar que alguém 
infl uencie sua decisão. Com a Lua 
Ariana aumenta a disciplina para seguir 
dietas e malhar. 67/567 – Amarelo.

Simpatias que funcionam
Para arrumar emprego urgente

Ritual bem simples de realizar, que precisará apenas de 2 velas 
brancas, linha de costura verde e 1 palito. Utilize o palito para escrever 
seu nome numa das velas e na outra escrever “emprego agora”. Em 
ambas, as frases devem estar verticalmente, do pavio até a base; A vela 
que terá seu nome deve fi car do seu lado esquerdo e a outra do seu 
lado direito; Junte as velas e amarre-as em 3 pontos, com a linha verde: 
base, meio e topo; Procure um lugar arejado, acendas as velas e faça 
a Oração para Santo Expedito. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo 
resto da minha vida e levarei seu nome a todos que tenham fé! Muito 
obrigado.” Caso sua simpatia para arrumar emprego não funcione, não 
se deve desanimar. Reveja se faltou algo no procedimento. Repita, 
com mais afi nco, dessa vez. Também, poderá procurar ajuda de guias 
espirituais, pessoas mais experientes no assunto, que indicarão formas 
mais assertivas de realizar o ritual. Mas, acredite e tudo dará certo.

Procure encarar as situações mesmo 
as enfadonhas ou maçantes neste 
começo de semana. O trabalho fi ca 
em destaque, assim como os assuntos 
do cotidiano, aquilo que precisa ser 
resolvido. Uma atitude mais social no 
fi nal do dia desperta e exalta os bons 
sentimentos. 65/265 – Branco.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

CRESCIMENTO ESPIRITUAL Há uma mudança de energia vindo 
em sua direção! É hora de focar alguma atenção e intenção para o 
seu crescimento e expansão, já que uma mudança na energia está 
prestes a acontecer. Uma situação ou relacionamento que antes pare-
cia estagnado começará a se mover. Enquanto isso, gaste seu tempo 
abandonando o passado para poder seguir para algo mais signifi cativo. 
Suas novas e brilhantes idéias irão levá-lo aonde você quer ir quando 
avançar, sem se deixar abater pelo passado. Pensamento para hoje: 
Você está pronto para procurar algo mais signifi cativo para você. 
Lembre-se que este é um sinal de mudança positiva e que a sorte 
está do seu lado! 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

Solução
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pedreiros
(?) de

Aquiles,
elemento
da "Ilíada"

Esmero;
perfeição

Jet (?),
ator de

"Dupla em
Fúria"

Trechos de
maior ve-
locidade

na rodovia
A água da
torneira

sinalizada
em azul

Feito
mítico de
Dédalo e

Ícaro

Penúltimo
juiz de
Israel

(Bíblia)

(?)Turing,
pioneiro 
da Infor-
mática

Proge-
nitora

Pequeno
roedor

Inigua-
lável

Inchaço 
de órgão 

Molusco
terrestre

Antiga
gravadora
Carta de
baralhos

Torre do
(?), o ar-
quivo na-
cional de
Portugal

Cobrador
Romance
de Paulo
Coelho

Vestígio

Aladim, pa-
ra o Gênio

Vestígio;
sinal

Pingos

Posição do
basquete

Muito
bem!

Galho fino
de árvore
Um dos

golpes da
capoeira

Espanhol
(abrev.)

O povo
fundador
de Tikal,
na Gua-
temala

Ente
(?) Maior, 
constela-

ção boreal

Medida de segurança em even-
tos como a festa de Ano-novo 

Nascente
de água

Lema de campanhas
pela segurança
no

trânsito
Rubídio

(símbolo)
(?) do Iguaçu, cidade

paranaenseRegião da
Amazônia
com solo

pouco
fértil

Grandes
caixas

(?) John-
son, ator

Fronteira 
EUA-México
Pátio de
edifícios

Modismo em que se
inscrevem frases e
trechos de poemas 

na pele

3/mau. 4/alan — atro — riel. 5/tombo.
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CONTRATAÇÃO MENSAL DO MEI
Empresa possui serviço mensalmente executado por MEI, devemos 
recolher somente os 20% de INSS, podemos tratar somente como 
autônomo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZ
Qual a multa para empresa que não está cumprindo com a cota 
de aprendizes? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTROLAR O PONTO DO ESTAGIÁRIO
A empresa pode controlar o ponto dos estagiários por meio eletrô-
nico. Em qual situação a empresa é obrigada a contratar um técnico 
de segurança do trabalho? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSA IMEDIATA DO AVISO
Funcionário demitido por justa causa, está cumprindo o aviso, entre-
tanto a empresa deseja dispensá-lo de imediato, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR A DEMISSÃO DO FUNCIONÁRIO QUE 
APRESENTA QUADRO GRAVE DE ALCOOLISMO, COMO PROCEDER? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que não há nada que impeça o desligamento sem justa causa desde 
que o exame médico demissional dê apto.

APOSENTADA AFASTADA POR DOENÇA
Funcionária aposentada será afastada por motivo de doença e sem 
previsão de retorno ao trabalho, como proceder na folha e no eSocial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIU DEMISSÃO NA EXPERIÊNCIA
Funcionário que solicita demissão no término da experiência, 
empresa pode liberar o saque de FGTS e Seguro desemprego com a 
GRRF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Foram 256 mil visitantes, que 
gastaram US$ 9,6 milhões 
no país, um incremento de 

24% em relação ao ano anterior. 
Para a próxima temporada, a 
expectativa é que cerca de 200 
navios turísticos atraquem no 
país. Este ano, o Uruguai rece-
beu o título de melhor destino 
de cruzeiros da América do Sul, 
segundo a organização World 
Travel Awards. No ano passado 
o ganhador foi a Argentina.

Para Liliam Kechichian, mi-
nistra do Turismo do Uruguai, 
os cruzeiros colaboram para a 
promoção dos destinos locais, 
uma vez que muitos turistas, in-
clusive brasileiros, acabam por 
voltar ao país posteriormente, 
em outras modalidades mais 
convencionais, com familiares e 
por mais dias. Cerca de 70% dos 
turistas que vieram ao Uruguai 
em cruzeiros estavam vindo ao 
país pela primeira vez.

Das 256 mil pessoas que 
atracaram no país na última 
temporada, 55% chegaram 
por Montevidéu e 45 % por 
Punta del Este. A quantidade 
de turistas foi 5,7% maior do 
que em 2017-2018. A capital, 
Montevidéu, recebeu cerca 
de US$ 6 milhões, dos quais 
US$ 2 milhões foram gastos 

Foram mais de 500 mil leitos ofertados nos cruzeiros 

no Brasil, 15% acima do período 2017/2018. 

Turismo de cruzeiros cresce e 
movimenta economia uruguaia

As cidades de Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai, receberam 146 cruzeiros entre dezembro de 
2018 e abril de 2019, quase 5% a mais do que na temporada anterior

pelos turistas brasileiros (51 
mil pessoas) e quase US$ 1 
milhão, pelos argentinos (37 
mil pessoas). Os americanos 
(22 mil) que desembarcaram 
no Uruguai gastaram cerca 
de US$ 1,3 milhão. Punta del 
Este recebeu 115 mil turistas, 
que gastaram US$ 3,5 milhões, 
sendo que 60% eram brasileiros 
e 33%, argentinos. Quanto aos 
gastos, os brasileiros fi caram 
responsáveis por 65% do total. 
Em relação ao gasto per capita 
dos visitantes, também houve 
crescimento: US$ 37, 17% a 
mais do que no ano anterior.

Quanto aos atrativos, entre 
os desembarcados em Punta 
del Este, 26% elogiou as praias 
e as ramblas (vias à beira-mar 
na costa do Uruguai), e 15% 
elogiaram as pessoas e a cordia-
lidade. Já em Montevidéu, 20% 
dos entrevistados elogiaram as 
pessoas e a cordialidade e 18%, 
a arquitetura e os monumentos. 
Nos dois destinos, cerca de 68% 
dos entrevistados disseram que 
nada os desagradou. Entre as 
reclamações estão preços, 
higiene e câmbio.

Em relação ao sexo, 60% dos 
visitantes eram mulheres. Em 

Montevidéu, 38% dos turistas 
tinham mais de 60 anos, enquan-
to que em Punta del Este essa 
mesma faixa etária representou 
27%. De acordo com o estudo, 
realizado pelo Departamento 
de Estatística do Ministério do 
Turismo do Uruguai, foram fei-
tas 2.864 entrevistas, das quais 
1.800 no Porto de Montevidéu e 
1.064 em Punta del Este.

De acordo com o Ministério 
do Turismo do Brasil, os sete 
navios que percorrem a costa 
atingiram 100% de ocupação 
na temporada de 2018/2019, 
fi nalizada no início de abril. O 
impacto estimado na economia 
do país ultrapassa os R$ 2 bi-
lhões, com aproximadamente 
30 mil empregos gerados. 
Os dados fazem parte de um 
levantamento preliminar da 
Associação Brasileira de Cru-
zeiros Marítimos (Clia Brasil), 
divulgado em abril deste ano. Os 
dados consolidados devem ser 
publicados em agosto. Foram 
mais de 500 mil leitos ofertados 
nos cruzeiros no Brasil, 15% 
acima do período 2017/2018. Há 
previsão de que o crescimento 
continue na próxima tempora-
da, com um aumento de 6% na 
oferta, que deve ultrapassar os 
530 mil leitos (ABr).
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Sites anarquistas italianos comemoraram 
ontem (22) o incêndio em uma estação de 
trem de Florença, que provocou caos no 
transporte ferroviário em todo o país. Em 
um deles, os autores de um texto dizem 
que não conseguem “conter a emoção” 
por perceber “que é sufi ciente acender um 
cigarro a céu aberto no campo sob a Lua” 
para colocar no caos “esse gigante com 
pés de barro” chamado “Poder”.

“O espectro da morte e a ameaça da prisão 
podem parar quem se preocupa com os pró-
prios interesses, mas nunca pararam quem 
deseja ardentemente a própria liberdade”, 
afi rma o texto. Outro portal anarquista 
questiona se o incêndio foi uma “obra do 
acaso”, uma “vil provocação” ou, “mais 

Anarquistas comemoram ataque contra estação em Florença
simples e humanamente, um gesto de amor e 
de raiva”. As mensagens reforçam a principal 
suspeita da polícia, de que o ataque tenha 
sido provocado por anarquistas. O episódio 
aconteceu no mesmo dia em que o Tribunal de 
Florença deve emitir uma sentença contra 28 
anarquistas acusados de uma série de crimes. 

Um deles é a tentativa de homicídio con-
tra o policial Mario Vece, que perdeu um 
olho e uma mão ao tentar desarmar uma 
bomba colocada em frente a uma livraria 
ligada ao grupo neofascista CasaPound, em 
Florença, em 1º de janeiro de 2017. Entre 
os réus também estão acusados de lançar 
coquetéis molotov contra uma delegacia 
em Rovezzano, bairro fl orentino onde fi ca 
a estação de trem incendiada (ANSA).
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Estação de trem de Florença.



Extinção dos elefantes
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Especial

O elefante africano da fl oresta 
(Loxodonta cyclotis) é conhecido 
por sua capacidade de atuar como 
“jardineiro”. À medida que transita 
pelas fl orestas tropicais africanas, o 
animal espalha um vasto número de 
sementes de frutas, de uma grande 
diversidade de árvores das quais 
se alimenta. Dessa forma auxilia a 
germinação de mais de cem espécies 
de árvores, que também fornecem 
alimento ou servem de abrigo para 
primatas, pássaros e insetos

Elton Alisson/Agência FAPESP 

Um estudo internacional, com a participação de 
pesquisadores da Unicamp e da Embrapa In-
formática Agropecuária, concluiu que o papel 

desempenhado pelo elefante africano da floresta nas 
florestas tropicais africanas, porém, vai muito além de 
dispersor de sementes. Os pesquisadores constataram 
que o animal – ameaçado de extinção – promove mudan-
ças na estrutura da floresta e contribui para aumentar 
o armazenamento de carbono.

Durante a caminhada, além de se alimentar o elefante 
pisoteia, atropela ou se coça em árvores localizadas 
próximas às trilhas que utiliza preferencialmente para 
cruzar a floresta. O desbaste dessas árvores reduz a 
sua densidade ao longo do tempo. A diminuição da 
densidade de árvores alivia a competição por água, luz 
e espaço entre elas e favorece o surgimento de árvores 
maiores, com maior diâmetro e densidade de madeira e, 
consequentemente, mais carbono estocado na biomassa. 

Essa mudança na estrutura das florestas tropicais 
africanas e na composição das espécies de árvores 
influenciada pelo animal também aumenta, em longo 
prazo, o equilíbrio da biomassa acima do solo, apontou o 
estudo. Resultado de um projeto apoiado pela FAPESP, 
o trabalho foi publicado na revista Nature Geoscience.

“Observamos que a presença do elefante em uma 
densidade de 0,5 a 1 animal por quilômetro quadrado 
aumenta a biomassa acima do solo em 26 a 60 tonela-
das por hectare da floresta”, disse Simone Aparecida 
Vieira, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Elefante africano ajuda a aumentar 
estoque de carbono na fl oresta

Ambientais (Nepam) da Unicamp e uma das autoras 
do estudo.

A pesquisadora integrou a comissão organizadora da 
Escola São Paulo de Ciência Avançada em Cenários e 
Modelagem em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmi-
cos, realizada de 1º a 14 de julho. O evento reuniu 87 
alunos de 20 países. Também participaram do estudo 
Marcos Longo, pós-doutorando no Laboratório de 
Propulsão a Jato da Nasa,  que fez pós-doutorado na 
Embrapa Informática Agropecuária, e Marcos Augusto 
da Silva Scaranello, também pós-doutorando na mesma 
instituição. Scaranello fez doutorado no IB-Unicamp.

De acordo com os autores do estudo, já se sabia que 
mega-herbívoros, como os elefantes, podem ter impacto 
importante nos ecossistemas e nos ciclos biogeoquímicos 
ao consumir biomassa, transportar nutrientes e alterar 
a mortalidade das plantas. A influência dos elefantes na 
estrutura, na produtividade e nos estoques de carbono 
nas florestas tropicais da África, contudo, permanecia 
em grande parte desconhecida. 

“As florestas tropicais da África Central têm estoques 
de carbono maiores do que os da Floresta Amazônica, 
embora estejam em condições climáticas e de solo se-

melhantes”, disse Vieira. 
As árvores das florestas 
da África Central têm uma 
densidade mais baixa do 
caule e maior diâmetro 
e biomassa média acima 
do solo em relação às 
da Amazônia, explicou a 
pesquisadora. “A presença 
de elefantes nas florestas 
tropicais da África Central 
pode ter contribuído para 
explicar essas diferenças 
em relação à Amazônia em 
longos períodos de tempo”, 
disse Vieira.

A fim de testar essa hi-
pótese, os pesquisadores 
usaram um modelo com-
putacional de dinâmica 
de ecossistemas (ED2 
model). O modelo rastreia 
explicitamente a dinâmica 
da estrutura e da função do 
ecossistema em escala fina, 
simulando a heterogenei-
dade horizontal e vertical 
da vegetação na sucessão 
florestal a longo prazo, a 
competição das plantas 
por recursos que levam à 
mortalidade, assim como 
os eventos estocásticos de 
perturbação que podem 
influenciar a estrutura da 
floresta no curto, médio e 
longo prazo, como a pre-
sença de elefantes.

As simulações foram 
comparadas com dados 
de inventário de duas flo-
restas na Bacia do Congo: 
em uma delas ainda há 
presença de elefantes e, 

em outra, os animais foram erradicados. Os resulta-
dos apontaram que a introdução dos elefantes causa 
um efeito temporário de redução na concentração de 
biomassa acima do solo da florestas, em uma escala de 
125 a 250 anos, em razão do aumento da mortalidade 
de pequenas árvores pela ação do animal. 

O aumento e o sucessivo equilíbrio da concentração 
de biomassa acima do solo são atingidos entre 250 e 
mil anos depois da introdução dos animais. “Os resul-
tados sustentam a hipótese de que a presença deles 
pode ter moldado a estrutura das florestas tropicais da 
África e que, provavelmente, desempenhou um papel 
importante para diferenciá-las das florestas tropicais 
da Amazônia”, disse Vieira.

Os pesquisadores também simularam os efeitos 
da extinção dos elefantes na concentração de bio-
massa acima do solo em toda a floresta da África 
Central – com 2,2 milhões de quilômetros quadra-
dos de extensão. Os resultados indicaram que a 
perda do animal resultaria em uma diminuição de 
7% da biomassa acima do solo e de até 3 bilhões de 
toneladas de carbono. A conservação dos elefantes 
pode reverter essa tendência de queda de serviço 
de armazenamento de carbono estimado em US$ 43 
bilhões, apontam os pesquisadores.

"Nossas simulações sugerem que se a perda de 
elefantes continuar inabalável, as florestas da África 
Central podem liberar o equivalente a vários anos de 
emissões de CO2 de combustíveis fósseis da maioria 
dos países, potencialmente acelerando a mudança 
climática", disse Fabio Berzaghi, pesquisador do 
Laboratório de Ciências Ambientais e do Clima 
(CEA), da França, e principal autor do estudo, em 
comunicado da instituição.

“A perda desse animal pode ter um impacto drásti-
co, tanto em nível local como globalmente", avaliou. 
A população de elefantes da floresta caiu dramati-
camente desde a colonização da África Ocidental, 
pelos europeus, quando os animais passaram a ser 
caçados para obtenção de marfim. Hoje, as espécies 
de elefantes diminuíram para menos de 10% de seu 
número original.

Estudo indica que animal ameaçado de extinção contribui para a manutenção de árvores
com mais biomassa nas fl orestas tropicais da África.

Matt Miur

O elefante promove mudanças na estrutura da fl oresta e contribui
para aumentar o armazenamento de carbono.
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O elefante contribui para a manutenção de árvores 
com mais biomassa nas fl orestas tropicais da África.
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