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uma maneira de 
andar para frente: 
dar um passo 
atrás”.
Michel de Montaigne (1533/1592)
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O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem 
(31) que a assinatura 

do contrato de concessão da 
Ferrovia Norte-Sul, no trecho 
entre Porto Nacional (TO) e 
Estrela D’Oeste (SP), vai ba-
ratear de forma substancial o 
frete de mercadorias no país. 
A ferrovia é um dos principais 
canais para escoamento da 
produção agrícola do país e a 
previsão é que as operações 
no tramo central tenham iní-
cio até o fi nal de 2019.

Com um total de 1.537 KM, 
o trecho é dividido em dois 
tramos. O primeiro, central, 
entre Porto Nacional e Aná-
polis, com extensão de 855 

Contrato de concessão 
da Ferrovia Norte-Sul é 
assinado em Anápolis

km; e o tramo sul, abrangendo 
o trecho Ouro Verde de Goiás 
(GO) e Estrela D’Oeste (SP), 
com extensão de 682 km. A 
previsão é que este segundo 
entre em operação em 2021.

Durante a cerimônia, Bol-
sonaro comentou ainda o fato 
de o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ter 
citado seu filho, Eduardo 
Bolsonaro, possível indicado 
para ser embaixador do Brasil 
nos EUA, durante uma con-
versa com a imprensa norte-
-americana. Em São Paulo, o 
secretário de Comércio dos 
Estados Unidos, Wilbur Ross, 
disse que os Estados Unidos 
têm interesse em fechar um 

acordo de livre comércio com 
o Brasil. 

Após a cerimônia, Bolsonaro 
falou sobre o novo contingen-
ciamento no orçamento da 
União de R$ 1,442 bilhão. O 
ministério mais atingido foi o 
da Cidadania, que teve mais
R$ 619,166 milhões congelados. 
Em seguida, vem a Educação, 
com R$ 348,471 milhões. “Se 
não fi zer isso vamos descum-
prir a Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, disse. “Eu não quero 
culpar quem nos antecedeu, 
mas pegamos a União, o Estado 
quebrado e temos que buscar 
maneira de solucionar.”, afi r-
mou o presidente.

Na avaliação do ministro da 

A Norte-Sul vai potencializar o transporte ferroviário no país, duplicando a sua

participação no transporte de mercadorias em oito anos.

Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, a Norte-Sul vai 
potencializar o transporte fer-
roviário no país, duplicando a 
sua participação no transporte 

de mercadorias em oito anos. 
“Vamos criar competição e a 
participação do modo ferro-
viário vai sair dos atuais 15% 
pra quase 30%, em oito anos. 

No futuro, vamos sair da Zona 
Franca de Manaus e entregar 
a carga em Porto Alegre. Va-
mos ligar o Brasil por trilhos”, 
acrescentou (ABr).

A Prefeitura de São Paulo sus-
pendeu o projeto que extinguia 
a função de cobrador de ônibus 
na cidade. A decisão foi tomada 
para atender reivindicação dos 
trabalhadores do transporte 
coletivo, que tinham anunciado 
uma greve para ontem (31). A 
administração voltou atrás na 
proposta e o Sindimotoristas 
desistiu da paralisação.

Em junho, uma portaria 
havia estipulado que os novos 
ônibus adquiridos para a reno-
vação da frota deveriam estar 
preparados para circular sem 
cobrador. Segundo o texto, 
atualmente apenas entre 5% 

e 6% dos passageiros usam 
dinheiro para pagar as pas-
sagens, e 44% dos coletivos 
já não têm mais a função de 
cobrador.

A portaria instituiu a criação 
de um grupo de trabalho para 
a formatação oe projeto de 
requalifi cação de mão de obra 
para os cobradores, de forma 
a realocar os funcionários em 
outras atividades. O grupo foi 
mantido e a discussão sobre a 
readaptação dos cobradores vai 
continuar. Porém, os novos ôni-
bus serão adquiridos conforme 
o modelo que prevê o exercício 
da função (ABr).

Atualmente, apenas entre 5% e 6% dos passageiros usam 

dinheiro para pagar as passagens.

A amamentação é capaz de 
reduzir em 13% a mortalidade 
infantil por causas evitáveis em 
crianças menores de 5 anos, 
afi rma o Ministério da Saúde, 
que abriu hoje (1º) a Semana 
de Incentivo à Amamentação. O 
ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, resumiu todas as 
ações da pasta para incentivar 
o aleitamento materno, que 
ele considera um dos pilares 
da saúde básica, junto com a 
vacinação. 

Segundo Mandetta, as taxas 
de amamentação nos municí-
pios serão levadas em conta 
para o pagamento dos profi ssio-
nais do programa Médicos pelo 
Brasil, que está sendo lançado 

A Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal) prevê desaceleração 
da economia na maioria dos pa-
íses da região. Segundo estudo 
anual divulgado ontem (31), 
devido ao fraco desempenho 
em investimentos, exportações 
e consumo interno, a projeção 
de expansão do PIB na região é 
0,5% para 2019, valor inferior a 
0,9% observado em 2018.

“Esse desempenho é atri-
buído aos efeitos de um en-
fraquecimento sincronizado 
da economia global, que tem 
implicado em um cenário in-
ternacional desfavorável para 
a região. No âmbito interno, 
o baixo crescimento é devido 
ao pouco dinamismo apresen-
tado pelo investimento, pelas 
exportações e por uma queda 

do gasto público e do consumo 
privado”, diz o estudo. Segundo 
a Cepal, diferentemente de 
anos anteriores, em 2019 a de-
saceleração será generalizada 
e afetará 21 dos 33 países da 
América Latina e do Caribe. 

Em média, a América do Sul 
deverá crescer 0,2%, a América 
Central 2,9% e o Caribe 2,1%. 
Para ao Brasil, a previsão de 
crescimento do PIB é 0,8%. 
Em 2018, a economia brasileira 
cresceu 1,1%. Na avaliação da 
Cepal, é necessário expandir o 
espaço de políticas para enfren-
tar a desaceleração e contribuir 
para o crescimento econômico, 
com medidas tanto na área 
fi scal, como na monetária e re-
lacionadas com o investimento 
e a produtividade, nos países da 
América Latina (ABr).

A desaceleração será generalizada e afetará 21 dos 33 países

da América Latina e do Caribe.

Fed corta taxa de juros
O Federal Reserve (Fed) anunciou 

ontem (31) um corte de 0,25 ponto 
percentual na taxa básica de juros dos 
Estados Unidos. Trata-se da primeira 
redução desde 2008, o que coloca os 
juros no patamar de 2% a 2,25%. A 
decisão foi tomada para estimular a 
economia e em meio às incertezas 
do cenário atual. A medida satisfaz 
os pedidos do presidente dos EUA, 
Donald Trump, que, desde o ano 
passado, vinha fazendo campanha 
para a redução da taxa de juros. 

Rovena Rosa/ABr

Alan Santos/PR

Reprodução

Os clientes da Caixa pagarão 
menos juros nas principais li-
nhas de crédito e terão acesso 
a um pacote de serviços com 
taxas mais baixas. A redução 
valerá tanto para pessoas fí-
sicas como para empresas. A 
taxa máxima do cheque espe-
cial passará de 13,45% ao mês 
(pessoa física) e 14,95% ao mês 
(empresas) para 9,99% para os 
dois tipos de clientes. 

Os correntistas que aderirem 
a um novo pacote de serviços, 
o Caixa Sim, pagarão juros 
ainda menores para o cheque 
especial: 8,99% ao mês. O ban-
co público também diminuiu a 
taxa mínima do crédito pessoal 
de 4,99% ao mês para 2,29% ao 
mês, o que representa redução 
média de 21%. Nessa modalida-

Banco também lança pacote de serviços com taxas menores.
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Casos de sarampo 
aumentam em SP

O número de casos confi r-
mados de sarampo este ano 
em todo o estado de São Paulo 
subiu para 633, conforme ba-
lanço divulgado pela Secretaria 
Estadual de Saúde. O balanço 
inclui dados contabilizado até 
terça-feira (30). Três em cada 
quatro casos foram registrados 
na capital, onde foram notifi ca-
dos 484 casos no ano. 

Por isso, a campanha de 
vacinação contra o sarampo 
continua em curso na capital 
e em 14 cidades da Grande 
São Paulo. O objetivo é vacinar 
jovens e adultos entre 15 e 29 
anos. A meta é vacinar 4,4 mi-
lhões de pessoas até o próximo 
dia 16. Desde o dia 10 de junho, 
apenas 799,9 mil pessoas dessa 
faixa etária foram imunizadas 
na região.

Postos de vacinação volantes 
contra o sarampo foram mon-
tados em 12 linhas de trem 
e metrô da capital paulista e 
também no Terminal Metropo-
litano de São Mateus. A vacina 
tríplice viral protege contra 
sarampo, rubéola e caxumba. 
Há contraindicação para ges-
tantes e imunodeprimidos, 
como pessoas submetidas a 
tratamento de leucemia e pa-
cientes oncológicos.

O sarampo é uma doença in-
fecciosa aguda, provocada por 
vírus, grave e transmitida pela 
fala, tosse e espirro. A doença 
é extremamente contagiosa, 
mas pode ser prevenida pela 
vacina (ABr).

Camargo Corrêa 
assina acordo
de leniência

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Controladoria-Geral 
da União (CGU) anunciaram, 
ontem (31), a assinatura de 
um acordo de leniência com 
a empresa Camargo Corrêa, 
investigada na Operação Lava 
Jato. Pelo acordo, a empresa 
terá que pagar R$ 1,4 bilhão até 
janeiro de 2038 pelos prejuízos 
causados aos cofres públicos.

O montante será devolvido às 
empresas públicas lesadas e ao 
governo federal, em função dos 
desvios de recursos públicos, 
provocados por contratos frau-
dulentos fi rmados pela Camargo 
Correa. Pelo contrato, a empresa 
fi ca obrigada aprimorar a preven-
ção de atos ilícitos em sua gestão. 

Em caso descumprimento, a 
AGU poderá cancelar o acordo e 
pedir a execução antecipada da 
dívida, entre outras penalidades. 
A possibilidade de empresas 
investigadas assinarem acordos 
de leniência está prevista na Lei 
Anticorrupção. O acordo pode 
ser celebrado com empresas que 
colaborarem na investigação do 
processo administrativo instau-
rado para apurar desvios.

As empresas investigadas 
deverão identifi car os envol-
vidos em irregularidades para 
receber, em troca, redução 
nas punições administrativas, 
como a diminuição de dois 
terços de multa, além de não 
serem declaradas inidôneas 
para assinar novos contratos 
com o Poder Público (ABr).

Caixa Econômica Federal reduzirá até 
40% nos juros do cheque especial

ção de recursos do FGTS. Para 
as empresas, haverá redução de 
11% nos juros de linhas para 
capital de giro nas operações 
com aval de sócios e de 13% 
nas operações de capital de 
giro com aval de sócios para 
quem tem imóvel ou aplicação 
fi nanceira na caixa.

Para os clientes do pacote 
Caixa Sim, a redução dos juros 
do cheque especial chegará 
a 40% para empresas e 33% 
para pessoas físicas. Disponível 
tanto para pessoas físicas como 
para empresas, o novo pacote 
de serviços estará disponível 
a partir do próximo dia 19, e 
custará R$ 25 por mês. A ta-
rifa poderá ser convertida em 
bônus para linhas de celular 
(ABr).

de, as taxas variam conforme o 
perfi l do cliente.

A Caixa anunciou ainda a 
isenção da anuidade no cartão 

de crédito para pessoas físicas. 
Segundo a instituição, a isenção 
melhora a competitividade do 
banco num momento de libera-

Prefeitura suspende 
projeto que retira 

cobrador de ônibus

Cepal projeta desaceleração 
da economia na A. Latina

Começa no país a 
campanha de incentivo 

à amamentação
José Cruz/ABr

ofi cialmente pelo ministério, 
em Brasília. “Quando tivermos 
a discussão sobre pagamento 
da saúde básica, a amamen-
tação será um dos pilares”, 
afi rmou o ministro.

Um grupo de mães que 
amamentam participou da 
cerimônia de lançamento da 
campanha de incentivo ao 
aleitamento materno, entre 
elas a jornalista Nayane Ta-
niguchi, mãe de Lucas, de 11 
meses. O Ministério da Saúde 
vai habilitar 39 unidades de 
saúde como hospitais Amigo 
da Criança. Isso signifi ca que a 
pasta vai repassar a esses locais 
um total de R$ 11 milhões por 
ano para ajudá-los nas práticas 
que já adotam de incentivo à 
amamentação dentro e fora das 
unidades de saúde.

Entre as ações para expan-
dir a prática do aleitamento 
materno, a pasta da Saúde 
também pretende retomar 
levantamentos sobre amamen-
tação para saber como ocorre o 
ato em todo o Brasil. Segundo 
o ministro Mandetta, a última 
pesquisa do gênero foi realizada 
em 2008 (ABr).

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lança a 

campanha anual de incentivo à amamentação.
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Marketing digital 
movimenta a 

economia no Brasil
Mesmo com a economia 

brasileira em crise, 

existe um segmento do 

mercado que só registra 

bom desempenho: 

estamos falando do 

marketing digital

E isso se dá por vários 
motivos, inclusive pelo 
fato de que “se não 

está no Google, não existe”, 
e atualmente é assim que o 
consumidor se comporta: 
se procura algo no Google e 
não encontra, pensa que não 
existe. Cada vez mais as em-
presas sentem a necessidade 
de estarem presentes na web. 
A maioria delas dá preferência 
para as redes sociais, afi nal no 
Brasil segundo o IBGE mais de 
94% dos domicílios têm cone-
xão com a internet via celular 
e mais de 96% dos usuários 
de internet estão em alguma 
rede social. 

Anos atrás não imagináva-
mos que ter um estudo e uma 
presença de mercado na inter-
net poderia ser tão importante 
a ponto de não só acompanhar 
a tendência, mas ser questão 
de sobrevivência no mercado. 
Isso não se aplica apenas às 
empresas que vendem pro-
dutos, mas também serviços, 
política, marketing pessoal, 
blogs pessoais e outros. A web 
é muito versátil.

Segundo uma pesquisa da 
IAB Brasil, o marketing digital 
movimentou mais de 16 bilhões 
de reais apenas de investimen-
to em mídias digitais em 2018. 
A mesma pesquisa mostra que 
apenas 33% dos investimentos 
em publicidade no Brasil são 
focados no digital. No Reino 
Unido, 52% do investimento 
é focado em digital e nos EUA 
39%, ou seja, o Brasil tem uma 
média de investimento em digi-
tal inferior a de outros países, 
o que demonstra uma imensa 
oportunidade futura. 

O investimento em marke-
ting digital no ano de 2019 deve 
aumentar em média 30%, o que 
tem como estimativa mais de 
20 bilhões de reais.

Tal crescimento se dá por 
conta de inúmeros pontos posi-
tivos do marketing digital. Um 
dos principais é o poder de ul-
trassegmentação, de conseguir 
produzir conteúdo para diver-
sos públicos, focados em um 
determinado comportamento 
ou preferência. Por exemplo: 
posso ter um açougue e dire-
cionar conteúdos para quem 
come carne, ou seja, não gasto 
recursos com os vegetarianos, 
veganos ouaqueles que não 
ingerem o produto por algum 
motivo. 

Da mesma forma, os pro-
fissionais de marketing e 
marketing digital conseguem 
cumprir com o objetivo real 
da profi ssão: ter uma previsão 
do comportamento do usuário, 
para que possa direcionar con-
teúdo relevante a ele. Vai além 
de direcionar conteúdo para o 
usuário após ele demonstrar 
interesse pelo produto, como 

acontece na técnica “rema-
rketing”, em que os anúncios 
perseguem o usuário; trata-se 
de fazer com que um público 
em potencial se interesse pelo 
produto ou serviço.

A grande gama de pro-
dutos, serviços, públicos e 
possibilidades que existe na 
internet também faz com que 
o marketing digital tenha um 
bom desempenho, pois na 
web conseguimos encontrar 
produtos que talvez em uma 
prateleira física de uma loja 
fosse inviável disponibilizar. 
Além disso, a web é muito 
acessível: o tempo todo vemos 
pessoas mexendo no celular 
não só para passar o tempo, 
mas para comprar. Um ponto 
positivo que chama a atenção 
para o benefício é a capacidade 
de mensurar dados. 

Com o marketing digital é 
possível ter um gigantesco 
registro de quantas pessoas 
viram o conteúdo, quantas 
engajaram, quantas enviaram 
a alguém, quanto tempo as 
pessoas passaram lendo um 
conteúdo, enfi m, são diversas 
métricas que auxiliam muito 
o profi ssional na tomada de 
decisão. E isso faz com que o 
digital seja uma mídia barata, 
pois qualquer ação que não es-
teja tendo tanto sucesso pode 
ser rapidamente otimizada.

Para ter bons resultados com 
marketing digital, é preciso 
conhecer o público, entender 
seus hábitos, suas preferên-
cias, seus gostos, seus costu-
mes e até mesmo detalhes da 
sua rotina. Isso é importante 
até mesmo para defi nir a quan-
tidade de postagens a ser feita 
em um dia nas redes sociais, 
por exemplo. 

Também é preciso conhecer 
e entender as características 
de cada mídia, pois assim como 
no off-line temos jornais, re-
vistas, outdoors, entre outros 
locais de anúncio, na internet 
temos sites, Google, aplica-
tivos, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, YouTube e várias 
outras mídias. Não adianta 
pensar que qualquer mídia 
serve para qualquer um, é 
preciso entender qual faz mais 
sentido para garantir melhores 
resultados. Marketing digital 
não é só rede social, vai muito 
além disso.

O marketing digital é focado 
em uma série de detalhes e, 
por ser muito dinâmico, muda 
o tempo todo. Os profi ssionais 
devem se atualizar sempre 
e as empresas devem estar 
sempre atentas às novidades 
para não acabarem fi cando 
fora do mercado. Além disso, 
por mais que seja um mercado 
com muitas oportunidades, 
tem muita gente apenas repe-
tindo o que alguém faz, e disso 
a web está saturada. Por isso, 
sem mais do mesmo! É preciso 
ter autenticidade na hora de se 
comunicar com o público nos 
meios digitais.

(*) - São professores de marketing 
digital no Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Achiles Júnior e Maria Carolina Avis (*)
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Programa de Trainee
@A B2W Digital oferece oportunidade de desenvolvimento profi ssio-

nal para recém-formados por meio do Programa de Trainee 2020. 
A companhia busca pessoas que tenham muita vontade de aprender e 
sejam apaixonadas por tecnologia e inovação. Um dos diferenciais do 
programa é o processo seletivo ser quase todo online: os candidatos 
só comparecem presencialmente para a última etapa. "A B2W é uma 
companhia digital, que respira inovação. Aplicamos tecnologia em todos 
os nossos processos e na seleção dos trainees não poderia ser diferente", 
afi rma José Mauro Barros, diretor de Recursos Humanos da B2W Digital. 
"Utilizamos plataformas que empregam inteligência artifi cial na triagem 
dos currículos, além de recursos como games online para avaliar os perfi s 
dos candidatos", complementa (https://traineeb2w.gupy.io/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Quatro estratégias para otimizar 
apresentações de vendas remotas

Criar apresentações de vendas que se destaquem com clientes e prospects requer pensamento 
estratégico e a capacidade de usar a tecnologia para superar as barreiras de tempo e espaço

ARQ+ Smart Construction
O ARQ+ Smart Construction é um espaço 

para os profi ssionais de arquitetura e constru-
ção estarem em contato com novos produtos e 
materiais, conhecer as inovações mais recentes 
do setor e ainda se atualizar, fazer networking 
e realizar negócios. 

A ideia do evento é a de conectar esses 
profi ssionais, oferecendo conteúdo, negócios 
e relacionamento sob os pilares:
FUTURO: Produtos e sistemas para acessibi-
lidade e longevidade. Materiais sustentáveis.
CONFORTO: Soluções acústicas, térmicas, 
lumínicas e vedacões.
TECNOLOGIA: Software, hardware e Solu-
cões em TI.

Em sua estreia no ano passado, o ARQ+ contou 
com o apoio da Pró Acústica Associação Brasi-
leira para a Qualidade Acústica para criar a Ilha 
ProAcústica. No espaço, empresas associadas 
apresentaram as soluções do mercado acústico.

O evento nasceu após estudos e análises do 
mercado de arquitetura e construção feitos 
pelo idealizador do evento, Lauro Andrade, no 
período de 2004 até os dias de hoje.

ARQ+ Smart Construction 2018 | Ao todo, 
foram 12 talks gratuitos em 3 dias de feira. A im-
plantação do BIM (Building Information Model) 
foi tema apresentação do arquiteto José Rocha.

A edição de 2019 conta com a renovação 
da parceria com a Pró Acústica Associação 

Brasileira para a Qualidade Acústica e ganha 
também o apoio da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Sistemas, Perfi s e Componentes 
para Esquadrias de PVC, a ASPEC PVC.

A programação de talks fi ca por conta da re-
vista Projeto, sob direção de Fernando Mungioli, 
com temas como acessibilidade, sustentabilida-
de, mobilidade, longevidade, sustentabilidade, 
conforto acústico e luminoso, BIM,RA e RV, 
por exemplo.

O ARQ+ Smart Construction acontece de 21 
a 23 de agosto no São Paulo Expo e é um evento 
simultâneo à High Design.

A programação completa será divulgada em 
(arqsmartconstruction.com).

As visitas presenciais para vendas 
estão diminuindo à medida que 
uma força de trabalho cada vez mais 

fl exível utiliza a tecnologia de reuniões 
online para se conectar remotamente de 
qualquer lugar do mundo. De acordo com 
uma pesquisa recente da Corporate Visions, 
62% dos responsáveis pela área de vendas 
realizam, atualmente, pelo menos metade 
de suas reuniões pelo telefone ou online.

No ciclo de vendas online atual é preciso 
facilitar a conexão remota com os parceiros. 
“A forma como nos adaptamos à tecnolo-
gia para melhorar as apresentações e a 
interação com os clientes é de extrema 
importância para garantir o sucesso nas 
vendas remotas”, comenta Peter Kodic, 
Diretor Comercial da LogMeIn para a 
América Latina. 

Por conta disso, o GoToMeeting by Log-
MeIn preparou uma lista com quatro estra-
tégias comprovadas para facilitar melhores 
apresentações de vendas remotas e ajudar 
empresas a fecharem negócios. Confi ra:

1 - Mantenha as apresentações em 

PowerPoint simples

Embora essa não pareça ser a dica mais 
inovadora, os slides do PowerPoint continu-
am sendo a força de trabalho das reuniões 
de vendas online. O ideal é utilizar gráfi cos 
de alta qualidade, limitar as animações e 
criar gráficos fáceis de 
entender para apresentar 
os principais pontos de 
dados.

Muitos especialistas 
também acreditam que os 
tópicos de assuntos são a 
maneira menos efi caz de 
compartilhar ideias. Eles 
ainda podem ser uma ma-
neira efi caz de participar 
de reuniões de vendas, 
mas é importante lembrar 
que os slides precisam ser 
usados como uma ferra-
menta para melhorar as apresentações, 
não como muleta ou script.

2 - Concentre-se em desenvolver uma 

narrativa forte

Para se envolver de forma bem sucedida 
com clientes e prospects é necessário uma 
boa narrativa. Por esse motivo, algumas 
empresas abandonaram as apresentações 
de slides em favor de outras alternativas 

criadas para promover o engajamento. 
Outra forma utilizada pelas empresas, são 
os memorandos narrativos, que permitem 
aos participantes pensar sobre o signifi ca-
do de algo, em vez de descobrir por meio 
da apresentação de alguém. 

Apesar disso, pode ser difícil conseguir 
um público-alvo ou cliente em potencial 
para um memorando narrativo de seis 
páginas. Porém, é possível aplicar o mes-
mo conceito a apresentações. Apresentar 
uma narrativa forte e interessante sobre 

o que a empresa entrega 
aos clientes certamente 
renderá bons resultados 
em apresentações de 
vendas remotas.

3 - Envolva o público 

com ferramentas de 

desenho

É importante pensar 
não apenas no que vai 
ressoar com o público, 
mas também em como 
envolvê-lo. A ferramenta 
de vendas mais efi caz 

para as apresentações online é transfor-
mar os slides em uma lousa virtual. De 
acordo com o Corporate Visions, “é muito 
mais provável que os conceitos sejam lem-
brados se forem apresentados como ima-
gens e não como palavras”. Uma pesquisa 
da Universidade de Stanford mostra que o 
uso do conteúdo de lousa virtual aumenta 
a credibilidade geral e a recordação da 
audiência de uma apresentação. Portanto, 

é bastante útil adicionar alguns elementos 
interativos e visuais às apresentações de 
vendas. Também é interessante pedir aos 
clientes que interajam com as ferramentas 
de desenho - seja preenchendo alguns 
espaços em branco ou demonstrando seus 
desafi os visualmente. A capacidade de 
envolver efetivamente os parceiros online 
aumentará o envolvimento, a venda e, em 
última análise, a lucratividade.

4 - Elimine os visuais que são, na ver-

dade, distrações

Embora os elementos visuais sejam certa-
mente impactantes para as apresentações, 
é preciso ter cuidado para não exagerar 
neste quesito. Ao falar sobre a proposta 
central de valor de um produto ou serviço 
ou ouvir as necessidades de um cliente, 
é importante não ter nenhuma distração 
dessa mensagem. Porções da apresentação 
somente para conversas podem reduzir o 
atrito e manter todos focados, por isso uma 
dica é separar algum momento para conver-
sas concisas e livres de distrações durante 
o tempo de apresentação. Nas videoconfe-
rências, as conversas cara a cara também 
facilitam uma conexão mais pessoal, que 
pode ajudar muito a construir a confi ança 
dos participantes da reunião - algo crucial 
para um relacionamento bem-sucedido 
com clientes e prospects.

O GoToMeeting by LogMeIn é a ferra-
menta ideal para vendas virtuais, pois 
reúne videoconferência, compartilhamento 
de apresentação, lousa virtual, e também 
permite gravação da reunião.

AI/LogMeIn

“A forma como nos 
adaptamos à tecnologia 
para melhorar as 
apresentações e a 
interação com os 
clientes é de extrema 
importância para 
garantir o sucesso nas 
vendas remotas”

Instituto lança IPT Open Experience e abre suas 
portas para empresas e parceiros públicos

O Governo do Estado de São Paulo, através 
da Secretaria Estadual do Desenvolvimento 
Econômico (SDE), lançou ontem (31), o 
IPT Open Experience, programa inédito 
de parceria entre o setor público e priva-
do realizado pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT). O evento contou com 
a presença do Governador João Doria, da 
Secretária Estadual de Desenvolvimento 
Econômico Patricia Ellen, do Secretário 
Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério da Economia 
Carlos da Costa e do Diretor-Presidente do 
IPT Jefferson Gomes.

IPT Open Experience é destinado para 
empresas de todos os portes e quaisquer 
setores econômicos que demandem solu-
ções com alta intensidade tecnológica. A 
meta do programa é gerar novos produtos 
e soluções inovadoras através da conexão 
entre todos os elos da jornada da inovação 
em um único local. 

“Aqui não tem só ciência, tem muita 
humanidade. São pessoas que têm muito 

coração. O IPT é mais do que um grupo de 
900 cientistas especializados. É mais do 
que os 40 laboratórios incríveis em 340 mil 
metros quadrados de área. É uma família 
de cientistas que está unindo a razão com 
o coração”, disse a secretária Patricia Ellen. 
“Hoje é um marco na ciência, na tecnologia, 
na pesquisa aplicada e na inovação em hard 
science do Estado de São Paulo para o Bra-
sil”, completou.

O programa vai abrir o campus do IPT 
para as empresas instalarem seus próprios 
centros de inovação ou participarem dos 
HUBs no mesmo ambiente. “O IPT Open 
Experience vai conectar startups, pesqui-
sadores, órgãos de governo municipais, 
estaduais e também o governo federal. E 
não tem referência melhor do que o IPT”, 
comentou o Governador Doria.

O IPT Open Experience é a primeira fase 
do projeto CITI – Centro Internacional de 
Tecnologia e Inovação, o mais avançado 
ambiente e atmosfera de criatividade do 
Brasil, tem como foco o desenvolvimento e 

aplicação de tecnologias de hardtech (alta 
intensidade tecnológica).

O IPT Open Experience vai funcionar de 
duas maneiras:

• Centros de P&D – Onde as empresas 
com atividades em P&D terão a opor-
tunidade de criar centros próprios de 
pesquisa aplicada, em qualquer área de 
atuação, conectados à infraestrutura 
de tecnologia e negócios do IPT.

• Hubs de Inovação – Ambiente de 
inovação aberta criado para solucionar 
desafi os tecnológicos das empresas por 
meio da interação com startups, pes-
quisadores, universidades, órgãos de 
governo e outros atores do ecossistema 
de ciência, tecnologia e inovação. Serão 
oferecidos diversos suportes para cap-
tar fomento à inovação, estruturação de 
projetos tecnológicos, envolvimento de 
instituições científi cas parceiras, uso de 
laboratórios, qualifi cação profi ssional, 
espaço físico, busca de startups para 
projetos, dentre outros serviços.
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D - Dermatologia da Bayer
A Leo Pharma anuncia a aquisição da linha de dermatologia clínica – ou 
seja, de medicamentos que requerem prescrição médica – da Bayer. Com 
a negociação, a farmacêutica de origem dinamarquesa, já referência em 
tratamentos para psoríase, dermatite atópica e infecções bacterianas, 
amplia seu portfólio passando a oferecer tratamento para maior número 
de doenças de pele, incluindo agora acne, rosácea, dermatites infl amató-
rias, infecções fúngicas, entre outras condições. Com esse leque maior 
de opções terapêuticas, a Leo Pharma se reposiciona estrategicamente 
no mercado global, reafi rmando sua expertise em dermatologia clínica. 
este portfólio da Bayer é tão signifi cativo que, em 2017, gerou 280 
milhões de euros. Mais informações: (http://www.leo-pharma.com.br/). 

E - Leilão de Sucatas
A Autoridade Portuária de Santos realiza, no próximo dia 15, leilão 
público de sete lotes de sucata. Cada lote poderá ser arrematado indi-
vidualmente. Os bens e materiais serão vendidos nos estados em que se 
encontram a quem oferecer o melhor lance. O leilão terá início às 14h 
e será presencial, na Associação Comercial de Santos, e online. Serão 
ofertadas sucata de aparelhos de refrigeração; sucata de alumínio; sucata 
de cabos de cobre; sucata de dormentes; sucata de borrachas e esteiras 
transportadoras; aparelhos de informática e eletrônicos; e sucata mista 
ferrosa. A descrição dos lotes e outras informações estão no site (www.
portodesantos.com.br), na área “Relações com o Mercado”, “Leilões”.

F - Rentabilidade no Campo
Líder mundial na exportação de laticínios e referência em tecnologia 
aplicada à produção agropecuária, a Nova Zelândia está mais próxima 
do mercado brasileiro. Algumas das principais empresas neozelandesas 
do setor, presentes também no Brasil, apresentarão produtos e soluções 
no Agroleite 2019, que acontece entre os próximos dias 13 e 17, em 
Castro, no Paraná. Considerada o melhor país para se fazer negócios, é 
o maior exportador mundial não só de laticínios como também de carne 
ovina, além de importante provedor de lã, kiwi, maçãs e frutos do mar. 
A nação de 4,8 milhões de habitantes alimenta mais de 40 milhões de 
pessoas em 100 países, destinando ao mercado externo cerca de 80% 
dos alimentos que produz. Saiba mais em: (https://www.nzte.govt.nz). 

A - Primeira Infância 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estái selecionando boas práti-
cas aplicadas à Primeira Infância para possibilitar a disseminação de 
práticas inovadoras e efi cazes. Serão premiadas 12 boas práticas, em 
quatro categorias: Sistema de Justiça, Governo, Empresas e Sociedade 
Civil Organizada. Serão reconhecidas experiências de sucesso imple-
mentadas há pelo menos um ano e que contribuam com a promoção e 
a garantia dos direitos da primeira infância. Os vencedores receberão 
troféu e certifi cado, além de prêmio em dinheiro a ser aplicado na con-
tinuidade da prática, fomento e estímulo à criação e implementação de 
novos projetos por essas entidades. Informações: (http://www.cnj.jus.
br/formularios/primeira-infancia-boas-praticas).

B - Cachaça e Vinho 
Estão abertas as inscrições para o Cicavi (Congresso Internacional da 
Cachaça e do Vinho), que será realizado na capital paulista de 17 a 19 
de setembro, no Anhembi, durante duas importantes feiras realizadas 
simultaneamente sobre os setores: Cachaça Trade Fair e Wine Trade 
Fair. O Cicavi tem entre suas premissas promover a competitividade 
dessas bebidas nos mercados interno e externo e proporcionar maior 
sustentabilidade aos agentes envolvidos. Serão abordados temas que vão 
desde a qualidade e a variedade da matéria-prima, até estratégias de 
desenvolvimento, comercialização e turismo. Inscrições e informações: 
(www.winetradefair.com.br) e (www.cachacatradefair.com.br).

C - High Design 
A quarta edição da High Design no São Paulo Expo acontece entre os 
próximos dias 21 e 23, com as principais inovações, tendências e lan-
çamentos de 2019. A feira, exclusiva para profi ssionais de arquitetura, 
design de interiores, construtoras, lojistas, compradores e investidores, 
contará com exposições de marcas renomadas comprometidas com 
padrões internacionais de qualidade em produtos e excelência em 
serviços. Abordará 11 segmentos distribuídos em mobiliário autoral em 
escala industrial, móveis planejados, cozinhas e banheiros, escritórios, 
superfícies, iluminação e automação, produtos e soluções para arquite-
tura, obras de arte, fotografi as e móveis e objetos feitos em pequenos 
estudios de design. Saiba mais em: (highdesignexpo.com).

G - Trainee na Red Bull
Na próxima segunda-feira (5), as inscrições para o Graduate Program-
me 2020, programa de trainee da Red Bull, estarão abertas. Como 
pré-requisitos, a empresa busca jovens apaixonados pelo que fazem, 
em busca de inovação e que se integrem à missão da marca: dar asas 
à pessoas e ideias. Oferece a oportunidade dos trainees conhecerem 
diferentes áreas e adquirirem conhecimentos variados, que darão base 
para um projeto fi nal com escopo nacional quando cada um deles for 
direcionado à sua área de interesse. Os participantes também passam 
por um treinamento internacional com graduates de diferentes países 
nas sedes da empresa espalhadas pelo mundo. Para saber mais, acesse: 
(http://www.redbullgraduateprogramme.com/br/pt-BR).

H - Livre de Plástico
A cerveja Corona está com mais uma ação do seu projeto contra a poluição 
marinha pelo plástico: um desafi o para encontrar alternativas ao material. 
O projetose baseia em três pilares: evitar o uso de plásticos; interceptar e 
recolher esses materiais nas praias; e recriar as maneiras, os materiais e o 
pensamento por trás do plástico, pilar principal utilizando nessa nova ação 
da marca. Start ups, empresas e pessoas físicas acima de 18 anos poderão 
inscrever inovações que tragam soluções ao uso do plástico descartável. 
As inscrições para o Desafi o “Livre de Plástico” podem ser feitas até o 
próximo dia de 7,  pelo link: (http://bit.ly/coronaplasticfreechallenge). 

I - Principal Levantamento 
Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do levantamento “As 
PMEs que Mais Crescem no Brasil”, realizada pela consultoria Deloitte 
para divulgação na revista Exame. A pesquisa deste ano apontará as 
organizações que mais expandiram seus negócios ao longo dos últimos 
três anos completos (2016, 2017 e 2018). Para participar, as empresas 
que faturaram entre R$ 10 milhões e R$ 800 milhões em 2018 podem 
acessar o questionário, cadastrar seus dados e responder às perguntas até 
o próximo domingo (4). O regulamento está disponível no site (https://
www2.deloitte.com/br/pt/pages/strategy/articles/pmes-pesquisa.html). 

J - Projetos Ambientais
O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifi cação, 
assume o gerenciamento e a fi scalização da reforma de ampliação da 
sede administrativa do Mosaico de Unidades de Conservação da Esta-
ção Ecológica Juréia de Itatins, unidade de conservação e proteção da 
natureza localizada no litoral sul paulista. Reúne as equipes de gestão 
da instituição gerida pela Fundação para a Conservação e a Produção 
Florestal de São Paulo. Objetiva oferecer mais segurança e conforto 
para colaboradores e pesquisadores que atuam na reserva, utilizando 
recursos que têm como base a efi ciência energética e a sustentabilidade. 
Mais informações no site (www.bureauveritas.com.br).

D - Dermatologia da Bayer
A Leo Pharma anuncia a aquisição da linha de dermatologia clínica – ou 

A - Primeira Infância 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estái selecionando boas práti-

É o assunto da moda no 

ambiente corporativo, 

mas ainda assim 

muitos empresários 

desconhecem o seu real 

signifi cado

A transformação digital 
deixou de ser uma ten-
dência para se tornar 

uma estratégia essencial para 
empresas que desejam crescer 
nos próximos anos, mesmo 
aquelas que lidam especifi ca-
mente com o ambiente offl ine. 
A grande pergunta que ronda 
é: como fazer isso? 

Enquanto algumas corpora-
ções pensam que é sufi ciente 
encher o escritório de equipa-
mentos tecnológicos para sur-
far essa onda, o primeiro passo 
começa justamente com uma 
mudança nos procedimentos 
e tarefas já existentes no dia 
a dia do colaborador, como a 
gestão dos documentos.

É um assunto que realmente 
não pode mais ser ignorado pe-
los empreendedores. Pesquisa 
realizada pela CI&T, em parceria 
com o Opinion Box, mostra que 
80% dos executivos já percebem 
a transformação digital como um 
fator que impacta diretamente o 
seu mercado. Além disso, 84% 
deles consideram que estão 
prontos para essas mudanças e 
71% acreditam que trabalham 
em ambientes receptivos a este 
novo modelo. 

O levantamento ainda mos-
trou uma sinergia cada vez 
maior entre os profi ssionais e 
a proposta do conceito, uma 
vez que três quartos deles 
(75%) apontaram a mudança 
cultural como o principal meio 
para alavancar as ações de 
transformação digital. De for-
ma bem resumida, o conceito 
explica a necessidade cada 
vez maior das organizações 
de utilizarem soluções digitais 
para otimizarem processos e 
potencializarem seus negócios. 

Logo, envolve mais do que a 
“simples” utilização de recur-
sos e softwares que automa-
tizam tarefas. Para que essa 
mudança aconteça de fato, é 
preciso mudar a cultura orga-
nizacional e a própria visão dos 
colaboradores, já acostumados 
com velhos hábitos e rotinas. 
Para começar, contudo, não 
precisa fazer um longo e com-

plexo planejamento de ação. 
Basta adotar o gerenciamento 
eletrônico de documentos para 
otimizar o acesso aos dados e às 
informações consideradas im-
portantes e facilitar o compar-
tilhamento e a comunicação 
entre todos os departamentos.

Pense na seguinte situação: 
um colaborador precisa en-
contrar um determinado do-
cumento, mas não faz ideia de 
onde está guardado e nem como 
deve procurá-lo nos arquivos. 
É um exemplo corriqueiro em 
qualquer organização, mas es-
timativas do mercado mostram 
que uma pessoa chega a perder 
25% do seu dia apenas na 
busca por esses dados. Tempo 
e dinheiro desperdiçados em 
um momento em que a com-
petitividade entre as empresas 
acirra-se cada vez mais em 
todos os setores.

Com a gestão de documen-
tos na base da transformação 
digital, a empresa pode apostar 
em soluções simples, mas total-
mente efi cientes, que ajudam 
a potencializar o negócio ao 
mesmo tempo em que reduzem 
os custos – a velha máxima cor-
porativa de conseguir fazer mais, 
com menos. Há recursos, por 
exemplo, que conseguem arma-
zenar documentos na nuvem e, 
em caso de impressão, dispensa 
a necessidade de envio para um 
computador executar a tarefa.

Além disso, sistemas de digi-
talização facilitam a indexação 
dos documentos, facilitando 
ainda mais a procura nos sis-
temas de busca corporativos. 
O avanço da tecnologia nas 
últimas décadas fez com que 
as soluções digitais passassem 
de novidade para realidade em 
pouco tempo. Hoje, é inevitável 
encontrar corporações, até 
mesmo aquelas que não lidam 
com o ambiente online, que 
utilizem esses recursos para 
otimizar seus processos. 

Portanto, preparadas ou não, 
as organizações não têm mais 
como escaparem da profunda 
e indispensável transformação 
que já começou e vai alterar 
ainda mais os setores nos 
próximos anos.

(*) - É diretor comercial e sócio 
da Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

Rodrigo Reis (*)

FGV acusa queda
no Indicador
de Incerteza
da Ecoomia

O Indicador de Incerteza da 
Economia teve queda de 10,7 
pontos de junho para julho, di-
vulgou ontem (31) a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Com o 
resultado, o índice chegou a 
108,4 pontos, atingindo o menor 
patamar de incerteza desde 
fevereiro de 2018. O indicador 
é composto por dois itens 
principais. O primeiro mede 
a frequência de notícias com 
menção à incerteza econômica 
nas mídias imprensa e online. 

O outro leva em consideração 
as previsões dos analistas eco-
nômicos ouvidos na pesquisa 
Focus, do Banco Central, que 
traça projeções para o câmbio, 
a taxa básica de juros e a infl a-
ção. O componente de mídia 
teve uma queda de 9,2 pontos, 
enquanto o da expectativa dos 
analistas caiu 12,1 pontos.

O superintendente de Esta-
tísticas Públicas do Instituto 
Brasileiro de Economia da FGV, 
Aloisio Campelo Jr, avalia que 
a redução de incerteza “parece 
estar relacionada” aos avanços 
na tramitação da reforma da Pre-
vidência, à divulgação de novos 
itens da agenda econômica do 
governo e ao aumento da pro-
babilidade de uma redução de 
juros nos Estados Unidos (ABr).

A taxa de desocupação no 
Brasil, no trimestre encerrado 
em junho de 2019, fi cou em 
12% e a subutilização foi de 
24,8%. Houve ligeira queda na 
comparação com o trimestre 
anterior, quando a desocupa-
ção estava em 12,7% e a subu-
tilização em 25%. No mesmo 
período do ano passado, as 
taxas eram de 12,4% e 25,5%, 
respectivamente.

Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílio - Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada ontem 
(31), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE). São 
12,8 milhões de pessoas sem 
trabalho no país e 28,4 milhões 
que trabalham menos horas do 
que poderiam.

O rendimento real habitual 

Atualmente, são 12,8 milhões de pessoas sem trabalho no país.

A superintendente de De-
finição de Blocos da 
Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), Juliana 
Vieira, disse que os objetivos 
principais desses leilões são 
ampliar o conhecimento das 
bacias sedimentares brasileiras, 
acelerar o conhecimento do pré-
-sal, atrair novos investimentos 
para o Brasil, ampliar reservas 
e produção nacionais, além de 
descentralizar os investimentos 
exploratórios no país.

A 16ª rodada tem 36 blocos 
em oferta, sendo 12 nas bacias 
de nova fronteira de Camamu-
-Almada, Pernambuco-Paraíba 
e Jacuípe, e 24 blocos em bacias 
de elevado potencial, mas em 
regiões ainda consideradas de 
fronteira exploratória do pré-sal. 
O setor Pernambuco-Paraíba tem 
cinco blocos em oferta em lâmina 
d’água ultraprofunda, a mais de 60 
km da costa. Os bônus mínimos 
para esses blocos variam de R$ 1,5 
milhão a R$ 2,4 milhões.

Na bacia de Jacuípe, são três 
blocos ofertados, com bônus mí-
nimo variando de R$ 1,7 milhão 

As ofertas visam aumentar o conhecimento e acelerar o desenvolvimento do pré-sal.

Aumentou o número 
de novas empresas 

O número de novas empresas cresceu 
16,1% no 1º semestre de 2019 em relação 
ao mesmo período do ano anterior, segundo 
levantamento da Boa Vista, com abrangência 

nacional. Já comparando com o trimestre 
passado, o indicador recuou 1,5%. No acu-
mulado em quatro trimestres houve avanço 
de 16,8%. Na classifi cação por forma jurídica, 
a variação interanual mostrou crescimento 
tanto nas aberturas para MEIs (21,4%) 
quanto nos demais tipos de empresas (0,6%). 
Já em termos de composição, as MEIs repre-

sentaram 79% dos casos no 1º semestre. No 
ano anterior a participação dessas empresas 
era um pouco menor, de 75,7%.

Quando analisada a composição das novas 
empresas por setores, o levantamento mos-
trou que o setor de Serviços atingiu 61,5% 
de representatividade no semestre, estando 
maior que os 57,6% observados no mesmo 

período 2018. O Comércio se manteve estável 
na participação, permanecendo em 29,8%. 
Já a indústria recuou para 7,8% (-0,1 pontos 
percentuais - p.p.). Todas as regiões regis-
traram aumento das aberturas em 2019. As 
Regiões Norte (18,6%) e Sudeste (17,0%) 
foram as que registraram maior crescimento 
(Boa Vista/SCPC).
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Com os leilões, ANP quer atrair 
novos investimentos para o Brasil
A 16ª rodada tem 36 blocos em oferta, sendo 12 nas bacias de nova fronteira de Camamu-Almada, 
Pernambuco-Paraíba e Jacuípe, e 24 blocos em bacias de elevado potencial, mas em regiões ainda 
consideradas de fronteira exploratória do pré-sal

a R$ 2,6 milhões. Já a bacia de 
Camamu-Almada, também em 
águas ultraprofundas, tem qua-
tro blocos em oferta, vizinhos 
aos blocos arrematados na 6ª 
rodada de petróleo e operados 
pela Petrobras, com bônus de 
R$ 2,3 milhões a R$ 3,3 milhões. 
O último setor em oferta na 16ª 
rodada prevê a oferta de 11 

blocos na Bacia de Santos. A 
superitende da ANP destacou 
os blocos 883, 1008 e 1500 pela 
estrutura de grande relevância 
encontrada nessas áreas.

“O segundo semestre vai ser 
intenso”, disse a superinten-
dente da ANP. O cronograma da 
Agência prevê a realização da 17ª 
rodada de blocos exploratórios 

de petróleo e da 7ª rodada de 
partilha da produção do pré-sal 
em 2020, com as 18ª e 8ª rodada, 
respectivamente de concessões 
de petróleo e gás e partilha de 
produção do pré-sal, em 2021. 

Considerando o programa 
exploratório mínimo, as duas 
rodadas preveem investimentos 
de R$ 2 bilhões (ABr).

Desemprego no Brasil recua 
0,7%, revela pesquisa do IBGE

apresentou queda de 1,3%, 
caindo de R$ 2.321 no primeiro 
trimestre do ano para R$ 2.290 
na última medição.

O número de desalentados 

- pessoas que desistiram de 
procurar trabalho - se manteve 
recorde no percentual da força 
de trabalho, com 4,4%, que 
soma 4,9 milhões (ABr).
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David Warren, o 
inventor da Caixa Preta
Em 19 de outubro de 

1934, um avião de 

passageiros caiu no 

mar entre a Austrália 

continental e a 

Tasmânia

Morreram todos que 
estavam a bordo, in-
clusive o missionário 

anglicano Hubert Warren, à 
época com 33 anos de idade e 
que iria assumir a paróquia de 
Enfi eld, em Sidney, capital da 
Austrália. Sua esposa Ellie e 
fi lhos faziam o mesmo trajeto, 
porém viajando de navio.

O último presente do missio-
nário ao seu fi lho de 8 anos, 
David, havia sido um rádio 
galena - um aparelho muito 
simples e que hoje em dia é 
ainda utilizado por curiosos 
e estudantes de eletrônica. 
David era uma criança muito 
ativa, e passou a estudar o 
aparelho - era também um 
empreendedor, cobrando de 
seus colegas que queriam 
ouvir a transmissão de jogos 
de cricket - naquela época, 
rádios ainda eram muito raros; 
um pouco mais tarde David 
começou a construir e vender 
rádios desse tipo.

Muito inteligente e estudio-
so, aos 25 anos já tinha um 
doutorado em química pelo 
Imperial College de Londres; 
trabalhava para o governo 
australiano em pesquisas na 
área aeronáutica e em 1953, se 
uniu a um grupo que pesqui-
sava as causas dos repetidos 
e misteriosos acidentes com 
os De Havilland Comet, os 
primeiros jatos comerciais - 
mais tarde descobriu-se que 
essas causas eram defeitos 
de projeto e fabricação nas 
janelas do avião.

Certa noite, David sonhou 
com um equipamento que 
havia visto recentemente: um 
gravador de bolso, o Miniphon, 
o primeiro gravador de bolso 
da história, e que era usado 
por executivos. O jovem teve 
então um “estalo”: se houves-
se um aparelho a bordo dos 
aviões que pudesse gravar os 
diálogos da tripulação e outros 

dados do voo, talvez fosse 
possível descobrir a causa dos 
acidentes. 

Expôs a ideia a seus chefes 
e a pilotos, que a repeliram 
fortemente. David não de-
sistiu, e continuou a aperfei-
çoar o protótipo que estava 
construindo, com atenção 
especial à proteção para que 
não fosse destruído se um 
acidente ocorresse. Certo 
dia, um amigo o apresentou 
ao Vice Marechal do Ar, Sir 
Robert Hardingham, um inglês 
que ocupava um alto cargo na 
área aeronáutica naquele país. 

Hardingham e as autorida-
des inglesas entusiasmaram-
-se com a ideia e o equipa-
mento rapidamente tornou-se 
popular. Ironicamente, a 
Austrália foi o primeiro país a 
tornar seu uso obrigatório, em 
1960 - a empresa australiana 
Qantas chegou a dar o nome 
de David Warren a um de seus 
aviões. Apesar de usualmen-
te pintado em laranja para 
facilitar sua recuperação em 
caso de acidentes, o aparelho 
tornou-se conhecido como 
“caixa preta” - no equipa-
mento usualmente consta a 
expressão “Flight Recorder 
- Do Not Open”, algo como 
“Gravador de Voo - Não Abra”.

Warren trabalhou para o 
governo australiano até apo-
sentar-se em 1983 - faleceu em 
2010. Dotado de grande senso 
de humor, quando perguntado 
se recebera alguma vantagem 
financeira pela invenção, 
respondeu que não, mas que 
o governo também não lhe 
cobrara nada por cem outras 
ideias que tivera e que não 
funcionaram.

Seus fi lhos, também dotados 
de grande senso de humor, 
colocaram em seu caixão um 
cartaz com a expressão “Flight 
Recorder Inventor - Do Not 
Open”.

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

A aprovação em primeiro 
turno da reforma da Previ-
dência na Câmara reverteu o 
ceticismo que pairava sobre o 
mercado brasileiro e animou 
importadores de máquinas 
e equipamentos industriais. 
Para Paulo Castelo Branco, 
presidente da associação que 
representa o setor, a Abimei, 
a mudança de cenário já foi 
notada por importadores e sub-
sidiárias de multinacionais que 
atuam no Brasil. “Claro que tem 
um tempo para se percorrer, 
mas hoje todo mundo acredita 
na aprovação [da reforma da 
Previdência] até a primeira 
quinzena de setembro”. 

O texto da proposta ainda 
passará por uma segunda vota-
ção na Câmara antes de seguir 
para o Senado. O recesso do 
Congresso termina em 1º de 
agosto. “Mas só essa aprovação 
em primeiro turno já causou 
uma queda no câmbio. O 
mercado é soberano. Quando 
o mercado reage, já diz o que 
a gente precisa fazer”, acres-
centa o presidente da Abimei.

Outro fator de estímulo 
a importadores de máqui-
nas industriais é a portaria 
309/2019, por meio da qual o 
Ministério da Economia reduz 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Entre reuniões com 
governadores e deli-
berações de algumas 

matérias, os senadores ten-
taram construir as bases para 
atacar o tema com mais foco 
no segundo semestre, após a 
conclusão da reforma da Pre-
vidência. O pacto federativo é 
o arranjo entre União, estados 
e municípios para organizar 
as obrigações e prerrogativas 
tributárias entre eles, tendo em 
vista a distribuição justa e efi -
ciente dos recursos nacionais. 

O assunto tem relevância 
especial no Senado porque a 
Casa é considerada a mesa de 
negociação entre as unidades 
da federação, já que todos os 
estados têm a mesma repre-
sentação. Em abril, o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre, 
compareceu à 22ª Marcha dos 
Prefeitos, evento que reúne em 
Brasília os chefes dos Executi-
vos municipais. Ele discursou a 
favor da descentralização dos 
recursos e do poder decisório: 
“Em minha opinião, devemos 
sempre priorizar iniciativas 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em encontro com governadores no mês de maio.

Aguardando parecer da re-
latora, senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), tramita na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado projeto que busca eli-
minar restrições ao aluguel e à 
aquisição de embarcações para 
uso na navegação brasileira. O 
projeto do senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR)  estabelece que 
as embarcações brasileiras terão o 
direito de usar a bandeira nacional 
independente do local onde foi 
construída ou da forma como foi 
incorporada à frota do operador. 

O afretamento de embar-
cação estrangeira dependerá 
de autorização do órgão com-
petente e só poderá ocorrer a 
casco nu e com suspensão da 
bandeira. O aluguel a casco nu 
é defi nido como aquele em que 
o afretador tem a posse, o uso e 
o controle da embarcação, por 
tempo determinado, incluindo 
o direito de designar o coman-
dante e a tripulação. Dias afi rma 
que as restrições impostas ao 
afretamento e à aquisição de 

Políticas mantêm quase estagnado o tamanho da frota

nacional de transporte.
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Projeto em análise na Câmara dos Deputados 
aumenta a punição no crime de descaminho, para 
reclusão de 2 a 6 anos. Hoje a pena é de reclusão 
de 1 a 4 anos. “Com a mudança será possível a 
decretação da prisão preventiva, se o acusado 
estiver indiciado ou for denunciado, em virtude de 
a pena máxima superar quatro anos”, disse o autor, 
deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ).

Descaminho é um crime de ordem tributária, 
defi nido como “iludir, no todo ou em parte, o paga-
mento de direito ou imposto devido pela entrada 
[no País], pela saída [do País] ou pelo consumo 
de mercadoria”. É diferente de contrabando, 
que envolve produtos proibidos. A proposta será 
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Depois seguirá para o Plenário (Ag.Câmara).

Iniciativa visa 
incentivar a produção 
de cacau no Brasil

Um projeto que tramita na Co-
missão de Agricultura do Senado 
objetiva impulsionar a produção 
de cacau no país. De autoria do 
senador Angelo Coronel (PSD-
-BA), o projeto valoriza a Comissão 
Executiva da Lavoura Cacaueira 
(Ceplac), órgão federal, ligado 
ao Ministério da Agricultura, que 
apoia a cacauicultura desde 1957. 
O texto contempla a sustentabili-
dade econômica, social e ambiental 
da cacauicultura e garante que o 
produtor tenha acesso a todas as 
linhas de crédito para incentivar 
a produção. 

Segundo Ângelo Coronel, essas 
alterações têm como objetivo aper-
feiçoar a legislação para consolidar 
a recuperação do setor cacaueiro. 
“O Brasil já foi o segundo maior pro-
dutor mundial de cacau. Contudo, 
após a entrada e disseminação da 
vassoura de bruxa do cacaueiro e 
condições naturais desfavoráveis, a 
produção de cacau do país despen-
cou de cerca de 400 mil toneladas 
no começo da década de 1980 para 
cerca de 90 mil toneladas no come-
ço do século”, explica o senador na 
justifi cativa do projeto.

Hoje, o Brasil encontra-se em 
sétimo lugar no ranking global de 
produção de cacau. A Bahia é o 
estado líder na produção nacional, 
com mais de 200 mil toneladas pro-
duzidas entre 2017 e 2018, seguida 
do Pará. Graças às novas tecnolo-
gias introduzidas pela Ceplac nos 
últimos anos o mercado cacaueiro 
tem conseguido se recuperar aos 
poucos e atualmente tem grande 
perspectiva de crescimento no 
ramo de chocolates gourmets (Ag.
Senado). 

Novo bloqueio 
de recursos no 
Ministério da 
Educação

A equipe econômica do go-
verno federal voltou a bloquear 
recursos do Ministério da Edu-
cação, no montante de R$ 348,5 
milhões. A medida faz parte 
do novo contingenciamento 
de recursos do Orçamento 
de 2019, de mais de R$ 1,433 
bilhão, anunciado na semana 
passada. Desta vez, o ministério 
mais afetado foi o da Cidadania, 
que perdeu R$ 619,2 milhões.

Em março, quando foram 
bloqueados R$ 34,955 bilhões 
– que incluíram uma reserva de 
R$ 5,373 bilhões para pleitos dos 
ministérios –, a área mais atingida 
foi a educação. Houve protestos 
nas ruas, e a equipe econômica 
liberou em maio recursos para 
cobrir as despesas do dia a dia 
das universidades e institutos 
de ensino, como contas de água 
e luz e serviços de limpeza.

Com esse novo bloqueio de 
despesas discricionárias, a 
equipe econômica busca os 
recursos necessários para cum-
prir a meta fi scal prevista para 
este ano – um défi cit primário 
de R$ 139 bilhões. A necessi-
dade de contingenciamento foi 
apontada pelo Ministério da 
Economia no Relatório Bimes-
tral de Avaliação de Receitas e 
Despesas com dados de maio e 
junho (Ag.Câmara).

Senado se aproxima de governadores 
e aprova projetos do pacto federativo
No primeiro semestre de 2019, o Senado iniciou uma agenda de aprimoramento do pacto federativo 
brasileiro

que desburocratizem e tornem 
mais efi cientes o repasse de 
verbas da União”.

Na ocasião, Davi destacou 
duas propostas que estavam 
nas mãos do Senado e pode-
riam ajudar nesse objetivo. 
Uma delas foi a que permite a 
transferência direta de recur-
sos federais para estados e mu-
nicípios, através de emendas 
parlamentares individuais ao 

Orçamento. A segunda medida 
foi a  que torna obrigatória a 
execução de parte das emen-
das orçamentárias aprovadas 
pelas bancadas parlamentares 
estaduais e que havia sido 
aprovada na semana anterior. 

Outra decisão tomada pelo 
Senado neste semestre que diz 
respeito ao pacto federativo foi 
a aprovação do projeto que re-
abre o prazo para que estados 

possam aderir ao plano que 
prevê o refi nanciamento das 
dívidas com a União. Serão seis 
meses adicionais para que os 
estados entrem na renegocia-
ção, que havia sido encerrada 
no fi m de 2017. Outras medidas 
do Senado, consideradas mais 
importantes para enfrentar 
os desequilíbrios federativos, 
contudo, fi caram para os pró-
ximos meses (Ag.Senado).

Aprovação da Previdência anima 
importadores de máquinas

a alíquota do Imposto de Im-
portação sobre bens de capital. 

Editada em 24 de junho, a 
medida foi suspensa até o fi m 
de agosto pelo governo em 
10 de julho, com o objetivo 
de discutir a questão com as 
partes envolvidas, mas o setor 
está otimista. “Há 15 ou 20 dias, 
tivemos uma primeira reunião 
em Brasília. Voltamos a nos 
reunir uma semana depois e 
fi camos de entregar algumas 
propostas para o governo, que 
vai analisar e regulamentar a 
portaria. Só essa movimentação 
deu uma expectativa muito 
grande no mercado”, afi rma 

Castelo Branco.
Esses dois fatores, aliados 

a uma reforma tributária, 
podem fazer o mercado vi-
sualizar um “futuro próximo 
mais perene e otimista”, se-
gundo o presidente da Abimei. 
“Quem quer investir no Brasil 
precisa de incentivo, não ser 
onerado”, ressalta.”A gente 
acredita nessa nova fase que 
o Brasil está enfrentando, com 
uma equipe econômica muito 
qualifi cada. Isso trás otimismo 
e injeção de energia para todos 
os empresários e associados”, 
conclui o presidente da Abi-
mei (ANSA).

Projeto diminui restrições para 
navegação brasileira

navios estrangeiros são barrei-
ras para expansão e renovação 
da frota nacional, difi cultando 
o crescimento do transporte 
aquaviário no Brasil.

“As políticas de proteção da 
marinha mercante e da cons-
trução naval não foram capazes 
de desenvolver esses setores, 
mas terminaram por prejudicar 

o desenvolvimento do trans-
porte aquaviário. O alto custo 
de aquisição de embarcações 
construídas no Brasil associada 
à incapacidade de atendimen-
to da demanda por parte dos 
estaleiros nacionais, mantêm 
quase estagnado o tamanho da 
frota nacional de transporte”, 
justifi ca (Ag.Senado).

Aumento da pena no caso de crime de descaminho
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SÓCIA NÃO ADMINISTRADORA
Sócia que possui 1% da sociedade, entretanto não é administradora 
e não retira pró-labore pode contribuir com o INSS, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA FORNECE CESTA BÁSICA POR LIBERALIDADE CONFORME 
A ASSIDUIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, PRETENDE MUDAR PARA CAR-
TÃO ALIMENTAÇÃO, COM DIMINUIÇÃO DO VALOR, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que qualquer alteração contratual somente poderá ser 
feita com a anuência das partes e desde que não resulte em prejuízo 
ao empregado. Desta forma, entendemos que não há impedimento 
na alteração do benefício de cesta básica para cartão alimentação, 
porém, o valor deve ser mantido por caracterizar prejuízo ao empre-
gado. Base Legal – Art.468 da CLT.

RECOLHEU INSS VIA GPS
Empresa que se encontra no 2º grupo do e-Social que recolheu INSS 
via GPS e não pelo DARF Previdenciário, como regularizar a certidão 
negativa junto a previdência Social? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Como deve ser calculado o adicional de periculosidade no caso de horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO POR ACORDO
Na rescisão por acordo entre as partes, o aviso prévio que seja tra-
balhado será pela metade, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS EM DOBRO
Funcionário está afastado por auxílio doença acima de 15 dias e 
neste período ultrapassa o limite de gozo de férias adquiridas. No 
retorno ao trabalho a empresa tem que pagar férias em dobro? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •



Grande parte do 

sucesso e crescimento 

constante de empresas 

multinacionais deve-

se ao fato de que elas 

seguem diretrizes e 

padrões internacionais 

de qualidade, gestão e 

metodologia. 

Elas já chegam aqui 
seguindo essas regras, 
e quando empresas 

brasileiras querem ir para fora, 
é esperado que elas também 
as sigam.

Não é a toa que o termo 
“padrão internacional de qua-
lidade” existe. É uma questão 
de tornar seu serviço ou pro-
duto tão bom que ele atenda a 
padrões em qualquer lugar, do 
país mais exigente ao menos 
exigente. Sendo assim, a com-
petitividade entre empresas 
encontra nessas regras um 
ponto crucial. 

Uma empresa brasileira só 
tem como competir com uma 
estrangeira, se ela estiver ao 
menos no mesmo patamar do 
que seus concorrentes.

Além disso, a inovação está 
se mostrando como um fator 
defi nidor dessa competitivi-
dade, já que ela determina 
como lidar com a volatilidade 
do mercado de forma mais ágil 
e criativa. Pensando nisso, foi 
criada uma nova família de 
normas ISO, a família chamada 
ISO 56002 - gestão da inovação. 

A proposta é justamente 
inovar, mas dentro das melho-
res práticas, potencializando a 
competitividade das empresas. 
Essas normas padronizam 
terminologias, ferramentas, 
métodos e interações entre as 
partes que estão envolvidas na 
inovação. Um sistema de gestão 
de inovação baseado na norma 
pode ser criado a partir da certi-
fi cação na ISO 56.002, publicada 
em julho de 2019 na sede da ISO, 
em Genebra, na Suíça. 

No total, são sete novas 
normas:

• ISO 56.000: que de-
termina vocabulários e 
fundamentos.

• ISO 56.002: a norma 
certifi cável, que passa 
as diretrizes para im-
plementar o sistema de 
gestão. Essa norma é a 
chave da família.

• ISO 56.003: que auxilia 
a empresa através das 
ferramentas e métodos 
de inovação.

• ISO 56.004: encarregada 
do assessment.

• ISO 56.005: que ajuda na 
gestão da propriedade 
intelectual gerada com 
a inovação.

• ISO 56.006: responsável 
pelas diretrizes para a 
gestão da propriedade 
intelectual.

• ISO 56.007: que cria uma 
gestão de ideias.

A proposta é que a empresa 
se certifi que primeiramente 
na ISO 56.002 e, aos poucos, 
implemente todas as normas 
da família, expandindo sua 
gestão de inovação. E, o mais 
interessante é que as normas 
atendem qualquer porte ou 
segmento empresarial, inclu-
sive se integrando as outras 
normas de classe mundial (ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, 
entre outros). 

Os benefícios são muitos! A 
empresa torna-se referência 
em inovação para o mercado, 
gerando maior engajamento de 
todas as partes interessadas 
quanto ao foco na inovação. 
Há a criação da cultura de me-
lhoria com base na inovação, 
sendo possível um gerencia-
mento de todos os “insights” 
gerados pelos colaboradores 
da empresa. Essas normas 
auxiliam a criação de novos 
produtos e mercados, auxi-
liando na criação de produtos 
com maior valor agregado e 
ampliando o market share da 
empresa. 

Muitas empresas já inovam, 
mas ter o método para tornar 
isso constante é crucial para 
a nova realidade de mercado 
em que vivemos. Sobretudo no 
mercado nacional, nunca foi 
tão importante se igualar ao 
que há de melhor disponível 
no mundo. A chave para vencer 
momentos de crise está justa-
mente em aproveitar o que a 
criatividade tem de melhor, 
transformando boas ideias 
em negócios para o presente 
e o futuro.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP, é fundador da Palas, 

consultoria em gestão da qualidade e 
inovação (www.gestaopalas.com.br).

Como aumentar a 
competitividade das 
empresas brasileiras

Alexandre Pierro (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

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

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 20/08/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 22/08/2019  - 10:20h

Ao Sr. JOSE BONIFÁCIO TEIXEIRA e Sra. ZÉLIA DE SOUZA TEIXEIRA.
Endereço: ESTRADA DO CAMPO LIMPO, Nº 5655, APTO 82, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CARRO AZUL, EDIFÍCIO 
TOPÁZIO, BAIRRO PIRAJUSSARA, SÃO PAULO/SP – CEP 05787-000.
REF.: COMUNICAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE DATAS DOS LEILÕES DO IMÓVEL oferecido em garantia através de 

Em virtude do inadimplemento do empréstimo contraído junto ao BANCO INTER S/A e a ausência de purga da mora 

leilões do imóvel Alienado Fiduciariamente em garantia do mencionado empréstimo. Da dos relativos aos leilões:

e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 82, localizado no 8º andar 

11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. DATA DOS LEILÕES:

SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ BONIFÁCIO TEIXEIRA e ZELIA DE SOUZA TEIXEIRA. CREDOR FIDUCIÁRIO: 
DO S VALORES:

Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. DO L EILÃO ONLINE: 

após a consolidação da propriedade e até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo 

Atenciosamente,
BANCO INTER S.A.

CNPJ 00.416.968/0001-01
1

METALURGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ 61.340.071/0001-
28 - NIRE 353.0001775-7 - Ata da Assembleia Geral Ordiná-
ria, realizada em 09/04/2019 - Data, Hora e Local: 09/04/2019, 
às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 
115, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 12 e 13/03/2019.- 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital 
social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos 
de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por una-
nimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18, publicados no DOESP e no 
jornal Empresas & Negócios do dia 26/03/2019, tendo os acio-
nistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas nos mesmos 
jornais, nos dias 09, 12 e 13/03/2019; e, 2. fixar em R$ 0,00 o 
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: 
nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. 
São Paulo, 09/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- 
Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir 
Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira 
Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Par-
ticipações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Emba-
lagens Americana Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Glicínea Empreendimentos 
Participações Ltda., Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Ro-
berto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Participações Ltda., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Indus-
trial e Mercantil Brasileira S.A. p. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 09/04/2019. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - 
Secretário. JUCESP nº 286.363/19-7 em 29/05/2019.

Banco BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 10 de Junho de 2019.

01- Data, Hora e Local: Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às doze horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e 
Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes 
Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia 
Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (I) Alteração do endereço da Agência Palmas/TO. 
05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros 
deliberaram autorizar a alteração do endereço da Agência Palmas/TO, para fi ns de fazer constar conforme abaixo: De: 
Avenida Joaquim Teotonio Segurado Quadra, nº 401 – Conjunto 1 – Lote 1 – Sala 703 – CEP 77015-550, Bairro Plano 
Diretor Sul, Palmas/TO, CNPJ 61186680/0038-66, NIRE: 17900074498. PARA: Quadra 104 Norte, Rua NE 11 - Conjunto 
03, Lote 01 - Sala 01 – Bairro Plano Diretor Norte, CEP 77006-030 - Palmas / TO. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada 
a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - 
Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se 
lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 10 de junho de 2019. 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo e José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente da Mesa, Deise Peixoto 
Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 396.824/19-5 em 22.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Esse é um cenário comum 
nos vilarejos medie-
vais da Itália, mas algo 

confere um caráter especial à 
pequena Craco, no extremo-
sul da península: o vilarejo, 
existente desde o século 8, 
está abandonado. Situado a 56 
km de Matera, capital europeia 
da cultura em 2019, o burgo 
foi um entreposto bizantino, 
teve uma universidade no 
século 13 e ganhou sua forma 
atual no reinado de Frederico 
II, do Sacro Império Romano-
Germânico (1220-1250).

Suas construções, no entan-
to, estão abandonadas desde 
1963, quando um grande des-
lizamento de terra forçou a 
população a se mudar para o 
vale, em uma localidade bati-
zada como “Craco Peschiera”. 
O centro histórico do vilarejo 
abrigava na época cerca de 2 
mil habitantes, mas hoje está 
vazio, a não ser pelos turistas 
que se aventuram por suas 
vielas medievais.

A população do vale soma 
hoje pouco mais de 700 mora-
dores, e Craco vive basicamen-
te do turismo e da indústria 
cultural. A beleza cenográfi ca 
do burgo o tornou cenário de 
inúmeros fi lmes a partir dos 
anos 1970, inclusive “A Paixão 

Vista do vilarejo medieval de Craco, extremo-sul da Itália.

‘Cidade fantasma’ na Itália 
atrai turistas e fi lmes

Construções de pedra amontoadas em uma colina rochosa, situado a 56 km de Matera, capital 
europeia da cultura em 2019
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de Cristo”, de Mel Gibson, 
que rodou o enforcamento de 
Judas no vilarejo. O governo 
local criou percursos seguros 
para atrair turistas e permite 
visitas guiadas de uma hora à 
“Craco Antiga”, com um roteiro 

concentrado nas ruas do burgo 
medieval. 

A cidade também conta 
com um mosteiro com vistas 
panorâmicas, além de mos-
tras fotográfi cas permanentes 
sobre a memória histórica da 

vila, o deslizamento de 1963 
e a ligação de Craco com o 
cinema. O passeio pelas ruí-
nas custa 10 euros, enquanto 
o cartão válido para todas as 
atrações da cidade sai por 15 
euros (ANSA).

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da ODONTOCLINIC S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 9hs do dia 09/08/2019, na sede da Companhia, locali-
zada na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 
106, Alphaville, CEP 06541-038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Or-
dinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) inclusão do 
CNAE para representação comercial no Estatuto Social. Os documentos pertinentes às matérias a serem debati-
das na Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29/07/2019. A Diretoria.

Osa Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 11.964.439/0001-50.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da OSA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 11hs do dia 09 de Agosto
de 2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, nº 513, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, dis-
cussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do
resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores para o 
exercício de 2019. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29 de Julho de 2019. A Diretoria.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1072825-28.2014.8.26.0100 (USUC 915) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Ozeas 
Cipriano do Nascimento, Neuza Moraes do Nascimento, Marcio Gomes Ferreira, Ricardo 
Crivelaro, Cristina Magalhães Crivelaro, Douglas Crivelaro, Carmen Fidelis, José Vanderlei 
Pereira Rodrigues, Edivaldo Araujo da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José 
Gleria, Maria Aparecida Gonçalves Gleria e Ozeas Cipriano do Nascimento, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Delfino de Mello, 
nº 2-A - Jardim Santa Mônica, Pirituba - São Paulo SP, com área aproximada de 161,50 m², 
contribuinte nº 124.088.0002-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

13ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1029427-63.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA, CPF. 165.322.278-62, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO, 
alegando em síntese: ser credora do réu da quantia de R$5.021,41 (Junho/2016), oriundos do 
contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades 
vencidas nos meses de Março, Junho a Dezembro de 2015 e não pagas. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob 
pena de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019. 

34ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0026646-14.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central da 
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) IDEAL GRANITO DO BRASIL LTDA, CNPJ. 03.237.985/0001-61, na pessoa de seu 
representante legal, que E&D PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS ajuizou-lhe uma ação de 
cobrança que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$ 109.520,55 (atualizado Julho/2018). Estando a executada em lugar 
ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos 
do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a 
fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4º Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista – Comarca da Capital – São Paulo
Edital De Leilão Judicial Online. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 4ª Vara 
Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital/SP. Processo: nº 1017497-
10.2014.8.26.0005. Executada: Janaina Bomfim De Oliveira Silva Celta (1.0) Jardim Danfer - 
SP – 70% do valor de avaliação. 1º Leilão começa em 06/09/2019, às 10h00min, e termina 
em 09/09/2019, às 10h00min e; 2º Leilão começa em 09/09/2019, às 10h01min, e termina em 
30/09/2019, às 10h00min. (01) Automóvel, Modelo Celta (1.0), da marca chevrolet, ano e modelo 
2012/2013, Placa FEW 2248, na cor vermelha.  Descrição completa através do portal de leilões 
on-line da Zukerman Leilões. Fica a executada, Janaina Bomfim de Oliveira Silva, bem como, seu 
cônjuge, se casado for e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em data de 
04/11/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 22.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 15.400,00 (sujeitos à atualização).

4º Vara Cível do Fórum da Penha de França – Comarrca da Capital – São Paulo.
Edital de Praça Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª Vara Cível do 
Fórum Regional da Penha de França/SP. Processo: nº 1009253-15.2016.8.26.0008. Executados: 
Laudicea Costa da Silva e outros. Terreno com benfeitorias c/ área de 250,00m² em Itaquera/
SP. 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 03/09/2019, às 11h15min, e termina em 
06/09/2019, às 11h15min e; 2ª Praça começa em 06/09/2019, às 11h16min, e termina em 
26/09/2019, às 11h15min. Um terreno com benfeitorias situado à Rua Dias Arenso, antiga Rua 27 
Lote 02 da quadra 29, Parque Boa Esperança, em Itaquera. Descrição completa na Matrícula nº 
75.302 do 9º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte: 194.041.0002-0. Ficam os requeridos Laudicea 
Costa da Silva e dos fiadores Adriano Costa da Silva seu cônjuge Tania Guardarine da Silva 
e demais interessados Intimados das designações supra, bem como da penhora realizada 
em data de 12/06/17. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 804.385,75 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 482.631,45 (sujeitos à atualização).

4º Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista – Comarca da Capital – São Paulo
Edital de Leilão Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª Vara Cível do Fórum 
de São Miguel Paulista - Comarca da Capital /SP. Processo: nº 0015859-17.2018.8.26.0005. 
Executada: Laura Mendes Ferreira. Imóvel residencial e comercial c/ 218,50 m² no Itaim Paulista 
– 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 20/08/2019, às 11h30min, e termina em 
23/08/2019, às 11h30min e; 2ª Praça começa em 23/08/2019, às 11h31min, e termina em 
12/09/2019, às 11h30min. Direitos Possessórios sobre o imóvel situado na Rua Simão Rodrigues 
Moreira, 284, antigo 66, Vila Seabra, Itaim Paulista, São Paulo/SP. Inscrito junto a Prefeitura de 
São Paulo, sob o contribuinte nº 133.037.0003-5. Sobre a competência do 12º Oficial de Registro 
de Imóveis de São Paulo. Benfeitorias: Conforme laudo de avaliação o referido imóvel, possui 
parte Residencial e parte Comercial, contendo 03 (três) casas residências de vinculo familiar e 
01 (um) Salão comercial, frente ao imóvel, servindo de entrada para a moradia do Requerente 
e fins religiosos, com Área terreno: 125 m²; Área construída: 218,50 m². Matrícula: Não consta 
informações. Obs. Eventual necessidade de aprovação de regularização fundiária dos órgãos 
competentes, sendo eles Reurb e Cartório de registro de Imóveis serão de responsabilidade 
do arrematante. Fica a requerida, Laura Mendes Ferreira, os terceiros interessados Celeste 
Mendes Ferreira, Rubens Mendes Ferreira e Thiago Mendes Ferreira, bem como seus cônjuges, 
se casados forem e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 210.400,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 126.240,00 (sujeitos à atualização).

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 28/08/2019 às 08h55/2º Público Leilão: 30/08/2019 às 11h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à  Av. En-
genheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 
- Edifício Berrini One, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, 
venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 
e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte 
imóvel urbano: Unidade Autônoma designada Casa “03”, integrante do Condomínio Res-
idencial Ganges, situado na Rua Ganges, n° 493/495, na Vila No va Manchester, 27ª Sub-
distrito - Tatuapé, contendo: área privativa construída de 59,740m²; área construída comum 
de 0,2870m²; área construída total de 60,027m², área privativa descoberta de 7,770m²; 
área comum descoberta de 36,3134m² (inclusa uma vaga na garagem coletiva); área de 
terreno exclusivo ocupado pela projeção da edificação de 29,557m²; área de terreno total 
de 73,6404m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no todo de 11,9572%. Contribuinte n° 
055.365.0052-1 (maior área). Imóvel atualmente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Paulo/SP sob nº 055.365.0106-2. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 296.109 no 9° 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Imóvel adquirido através da 
escritura datada de 1° de dezembro de 2017, do 7° tabelião de Notas de São Paulo/SP, livro 
6.267, fls. 151, conforme R.02 da matricula n° 296.109 do  9°  Oficial de  Registro de  imóveis 
da Comarca de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 310.091,25 (Trezentos 
e Dez Mil, Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 
149.550,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais). O arrematante 
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro  de  escritura,  e  com todas as 
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado 
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupaç ão a cargo do arre-
matante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os  Fiduciantes  ALEX  RIOS  DE LIMA, 
CPF nº 300.958.418-06, Carteira de Identidade n° 28.020.144-8-SSP/SP e LUCIANA DA SILVA 
RIOS DE LIMA, CPF nº 313.523.218-23 e Carteira de identidade n° 26.559.586-1- SSP/SP, inti-
mado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comu-
nicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência 
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de ter-
ceiros, exercendo o seu direito de preferência  em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida 
dos encargos, despesas e comissão de 5% do  Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 
2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances 
para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar 
conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Estudo divulgado pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) concluiu que é preciso 
investimento de US$ 6 bilhões 
por ano para evitar 4,5 mi-
lhões de mortes causadas em 
todos os países pela hepatite 
até o 2030. A medida foi pro-
posta nesta semana em razão 
do Dia Mundial de Combate 
à Hepatite, data lembrada no 
domingo (28).

Segundo o estudo, a erradi-
cação da hepatite em todo o 
mundo depende de US$ 58,7 
bilhões, quantia que poderia 
reduzir novas infecções em 
90% e mortes em 65%. Na 
avaliação da OMS, 80% das 

Combate à hepatite precisa 
de US$ 6 bilhões por ano

pessoas que vivem com a 
doença não conseguem ter 
acesso aos serviços básicos 
de tratamento. 

De acordo com o órgão da 
ONU, as nações devem apro-
veitar as recentes reduções 
nos custos de diagnóstico e de 
tratamento da hepatite viral 
para aumentar os investimen-
tos na eliminação da doença.

Segundo a organização, cer-
ca de 325 milhões de pessoas 
vivem com hepatite B e C. 124 
países tem planos de erradi-
cação da doença, no entanto, 
não possuem orçamento para 
executar as medidas de pre-
venção e tratamento (ABr). 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Página 6 São Paulo, quinta-feira, 01 de agosto de 2019

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 06/03/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronildes Roberto da Silva e de 
Maria José da Silva Alves. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS MENDONÇA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
22/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Vicente 
Mendonça e de Geralda Rosa dos Santos Mendonça.

O pretendente: HILÁRIO SOARES DE SOUZA JUNIOR, profi ssão: técnico eletrônico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/06/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hilário Soares de Souza e de Luzenilda Cruz de Souza. 
A pretendente: THAÍS NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Sumé, PB, data-nascimento: 22/08/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz de Oliveira e de Maria Nunes de Oliveira.

O pretendente: THIAGO MARTINEZ DE SOUZA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Furquim de Souza e de Rosemeire Garcia Martinez 
de Souza. A pretendente: PÂMELLA BOTELHO SANTOS, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvani Santos e de Fátima Botelho Santos.

O pretendente: BRENNER ZACARIAS DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio da Silva e de Silvana Maria Zacarias 
da Silva. A pretendente: JULIA BEATRIZ FARIA MONTEIRO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/2002, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Monteiro e de Olivia de Faria.

O pretendente: REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico em interfone, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 27/03/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raymundo Marcos de 
Oliveira e de Maria Olga Ferreira de Oliveira. A pretendente: ADRIANA ADALIA DE 
SANTANA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides 
da Cunha, BA, data-nascimento: 07/04/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Gama de Santana e de Adália Josefa de Jesus.

O pretendente: VALDIR PURIFICAÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: pesquisador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/03/1962, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonor Maria dos Santos. A pretendente: 
ELEUZA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Muniz 
Ferreira, BA, data-nascimento: 12/04/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel dos Santos e de Inocencia Monica dos Santos.

O pretendente: ANTHONY DE SOUSA FRANCISCO, profi ssão: offi  ce boy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 11/02/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Adão Francisco e de Catia Cilene de Sousa. A 
pretendente: ALINE SANTANA DE JESUS, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira de Jesus e de Maria Solange Siqueira de Santana.

O pretendente: WANDRÉ ANTÔNIO COUTINHO, profi ssão: sushimam, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 22/06/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pascoal Antônio Coutinho e de Marinete Alves Couti-
nho. A pretendente: OLGA FERREIRA DA COSTA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/08/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudomiro Ferreira da Costa e de Maria Antônia da Costa.

O pretendente: JOSÉ ADRIANO DE ALCÂNTARA MEDEIROS, profi ssão: auditor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 15/01/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Medeiros e de 
Rosineide Maria de Alcântara Medeiros. A pretendente: TAIANE HOLANDA RAMOS, 
profi ssão: recepcionista hospitalar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gilberto Cunha Ramos e de Maria Moreira Holanda.

O pretendente: PAULO DE SOUZA CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1961, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Euclydes Romão da Cruz e de Vilma de Souza Cruz. A pretendente: 
MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Nascimento e de Maria dos Santos Nascimento.

O pretendente: MARCUS VINICIUS GUITI DE OLIVEIRA, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Soares de Oliveira e de Maria Aparecida Guiti 
de Oliveira. A pretendente: VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1996, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Dermival Gomes da Silva e de Jaqueline Gomes de Oliveira.

O pretendente: LUCIO COSMO DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/02/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Cosmo da Silva e de Maria Jose de Andrade Silva. A 
pretendente: ADRIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 18/11/1982, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ercilio Anselmo de Oliveira e de Maria Cosmira Nascimento.

O pretendente: ELLEN LAURENIO DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 31/10/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz da Silva e de Andréa Laurenio da Silva. 
A pretendente: ANGRA SIMONE DOS SANTOS MARQUES, profi ssão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas 
Marques da Silva e de Francisca Maria dos Santos Silva.

O pretendente: RÔMULO TIAGO DE SOUSA ALVES, profi ssão: apontador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Poção de Pedras, MA, data-nascimento: 24/07/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecí Alves e de Raimunda Barbosa de Sousa Alves. 
A pretendente: PRISCILA REGINA DE SOUZA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avelino Francisco de Souza e de Luzinete Silva de Souza.

O pretendente: ROMÁRIO ALMEIDA COSTA, profi ssão: operador técnico de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 17/05/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira da Costa e de Sonilda Al-
meida Costa. A pretendente: MIRIAN JESUS DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: João Dourado, BA, data-nascimento: 18/09/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Rosa dos Santos e de Ducivalda Jesus da Silva.

O pretendente: BRUNO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudete Alves dos Santos. A pretendente: RUTH CA-
ROLINE DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Sidney da Silva e de Marluce Oliveira da Silva.

O pretendente: RICHARD RAMOS DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliado em Diade-
ma, SP, fi lho de Sergio Ricardo da Silva e de Silvia Regina Ramos da Silva. A pretendente: 
DAVID LUCENA DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Batista da Silva e de Adélia Regina Lucena da Silva.

O pretendente: GUTEMBERG FERREIRA PEREIRA, profi ssão: monitor de qualidade, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 15/10/1974, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Zenilda Ferreira Pereira. A pretendente: 
CLEUDES NASCIMENTO DE JESUS, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteira, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 11/01/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Jesus e de Maria Sonia do Nascimento.

O pretendente: ANDREW RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: operador de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Davidson Rodrigues dos Santos e de 
Eliane Cristina dos Santos. A pretendente: LUANA SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Alves 
de Oliveira e de Bernardina Marta Ferreira Marques.

O pretendente: JEFFERSON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: operador de 
caixa, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mendes da Conceição 
e de Angela Aparecida de Oliveira Marques da Conceição. A pretendente: SILMARA 
NASCIMENTO LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Araripina, PE, 
data-nascimento: 15/03/1997, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Ademar 
de Oliveira Lima e de Josefa de Moura Nascimento.

O pretendente: DANIEL MARIANO GIMENES, profi ssão: analista operacional, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmindo Gimenes e de Maria Etelvina 
Mariano Gimenes. A pretendente: GRAZIELA DE ARAUJO SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto 
Caboclo dos Santos e de Maria Luciana de Araujo Santos.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES GONÇALVES, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Amaro Gonçalves e de Ju-
liana Margarete Rodrigues Gonçalves. A pretendente: VICTORIA SILVA RODRIGUES, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 06/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Reginaldo Soares Rodrigues e de Valdirene da Silva Rodrigues.

O pretendente: DENIS DE JESUS, profi ssão: ajudante de marcenaria, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisca Maria de Jesus da Silva. A pretendente: 
MIRELLA MALAGUTTI SANTOS NOGUEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1989, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Antonio Malagutti Nogueira e de Maria Lucia da Silva Santos Nogueira.

O pretendente: JEFFERSON PEREIRA DE CARVALHO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Odvaldo Boga de Carvalho e de Ruth Pereira dos Santos Carvalho. 
A pretendente: TALITA SOUZA ANASTACIO, profi ssão: recreacionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1986, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Anastacio e de Maria de Fatima Souza Anastacio.

O pretendente: ROBERTO IZIDIO CAVALCANTE, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jairo Izidio Cavalcante e de Georgina 
Maria Cavalcante. A pretendente: MARIA VALDINEIDE DO NASCIMENTO, profi ssão: 
montadora de quadro, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Calvo, AL, data-nasci-
mento: 05/10/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Francisco do Nascimento e de Benedita Maria do Nascimento.

O pretendente: VINICIUS NAOTO MARTINS WATANABE, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Cazinabu Watanabe e de Maria do Rosario 
Martins. A pretendente: PÂMELA ZAPAROLI DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelmo de Assis da Silva e de Ivone Zaparoli da Silva.

O pretendente: DOMENIQUE LUPIERRE DE SOUZA, profi ssão: farmacêutico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jacy José de Souza e de Maria Sonia da 
Conceição. A pretendente: CAROLINE DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1991, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sidney de Souza e de Sandra Maria dos Santos Souza.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 11/07/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Justino Carlos dos Santos e de Josefa Maria da 
Conceição. A pretendente: ÂNGELA MARIA ALVES DA SILVA COSTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 11/02/1964, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves da Silva e de Asmandia Teixeira.

O pretendente: RAULINDO GUERRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Antonio Cardoso, BA, data-nascimento: 20/09/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizabete Guerra. A pretendente: MARIA CELIA 
DOS SANTOS ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Antonio 
Cardoso, BA, data-nascimento: 27/12/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Ramos de Araujo e de Miralva Cardoso dos Santos.

O pretendente: RENALVO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cajueiro, AL, data-nascimento: 31/03/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Clarindo dos Santos e de Maria Cícera dos Santos. A 
pretendente: GLAICE TEREZINHA DE JESUS RESENDE, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Martins Manoel de Resende e de Terezinha de Jesus Resende.

O pretendente: ARISMÁRIO ALVES DA ANUNCIAÇÃO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 05/01/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aristides Gomes da Anunciação e de Lindinalva Alves da 
Anunciação. A pretendente: VALDECI ARAÚJO DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 09/06/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito dos Santos e de Valdelita Palma Araújo.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA MARQUES, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicia Conceição de Oliveira Marques. 
A pretendente: THAWANE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Dorea 
dos Santos e de Flavia Alexandre da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE SOUZA SANTOS, profi ssão: operador de estacionamen-
to, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Souza Santos e de 
Eloiza Alves de Souza. A pretendente: KATIA APARECIDA ALVES GOMES, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 05/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel 
Gomes e de Valdeline Alves Pereira.

O pretendente: ROGER ADRIANO DA SILVA MACHADO, profi ssão: tapeceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Adriano Rodrigues Machado 
e de Valeria Cristina da Silva Machado. A pretendente: MILENA DE LIMA PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 14/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Pereira Pinto e de Herundina de Lima Pereira.

O pretendente: KEVIN PIRES LIMA ASHIMI, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/09/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Satoru Ashimi e de Viviane Pires Lima Ashimi. A pretendente: 
ISIS LENE DA SILVA SOUSA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Flavio Falcão de Sousa e de Rita de Cassia Trajano da Silva.

O pretendente: PEDRO ALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Trindade, PE, data-nascimento: 29/06/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Isidorio da Silva e de Maria Ivete Alves da Silva. A 
pretendente: PRISCILA DE QUEIROZ MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo César Moreira e de Rozangela Euzebio de Queiroz.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Benedito Jose dos Santos e de Suzana de Paula 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: DANIELA SUELLEN BATISTA DE FREITAS, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Lins, SP, data-nascimento: 
05/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Hildefonso Vieira de Freitas 
e de Irene Bezerra Batista de Freitas.

O pretendente: ADILSON ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: ferroviário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1962, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Almeida e de Neria Alves 
de Almeida. A pretendente: GERALDA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: encarregada 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São João Evangelista, MG, data-
nascimento: 04/08/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Teofi lo Pereira da Silva e de Maria José de Moura Silva.

O pretendente: MARCOS ROBERTO PEREIRA LIMA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Pereira de Lima e de Maria da Silva 
Lima. A pretendente: RAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rui Martins de Oliveira e de Zilca Pereira dos Santos.

O pretendente: TIAGO DE OLIVEIRA BERGAMINHO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Bergaminho e de Valdirene 
de Oliveira Bergaminho. A pretendente: MARIA THALITA REGUEIRO VASQUES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner Re-
gueiro Vasques e de Neide Aparecida de Almeida.

O pretendente: CELITO MANOEL DE AZEVEDO, profi ssão: técnico em ofi tamologia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 20/05/1971, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celito Antonio de Azevedo e de Céu dos Santos 
de Azevedo. A pretendente: HOSANA APARECIDA LEMES, profi ssão: saladeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio Bom, PR, data-nascimento: 30/07/1976, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Benedito Lemes e de Tereza Olivia Lemes.

O pretendente: JÂNIO LIMA DE FARIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 29/07/1989, residente e domiciliado em 
Maetinga, BA, fi lho de Rafael Ramiro de Farias e de Alcina Rosa de Lima. A pretendente: 
VALDIRENE SOUSA ALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdelicio Pereira Alves e de Maria Rita dos Santos.

O pretendente: VINICIUS RODRIGUES SILVA SAMPAIO, profi ssão: mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Silva Sampaio e de Maria 
Eunice Rodrigues Luiz Sampaio. A pretendente: KARINA PEREIRA LEAL COSTA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Leal 
Costa e de Rosinalva Barbosa Pereira.

O pretendente: INALDO RAMOS DA SILVA, profi ssão: encarregado de obras, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, data-nascimento: 28/11/1971, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Augusto Ramos da Silva e de Judite 
Maria da Silva. A pretendente: ÉRIKA PADUA DE ANDRADE COSTA, profi ssão: do 
lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
16/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Fer-
nandes de Andrade e de Elza Gomes de Padua de Andrade.

O pretendente: CRISTIANO AMARAL FRANÇA, profi ssão: técnico de equipamento 
médico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoelito Sousa França e de 
Zilda do Amaral. A pretendente: PRISCILA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Ferreira 
dos Santos e de Maria da Conceição Ferreira.

O pretendente: ADONIAS NERI DOS SANTOS, profi ssão: arrumador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Reis dos Santos e de Andrelina Neri dos 
Santos. A pretendente: FERNANDA PEREIRA DA COSTA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Antônio do Jacinto, MG, data-nascimento: 12/05/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenir Pereira da Costa.

O pretendente: WELLINGTON BANHARELI DA SILVA, profi ssão: funcionário públi-
co, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Algedy Domingos da Silva 
e de Maria Aparecida Banhareli da Silva. A pretendente: JEICILANE CARDOZO DA 
SILVA, profi ssão: agente de terminal urbano, estado civil: solteira, naturalidade: Pio XII, 
MA, data-nascimento: 29/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Amaral da Silva e de Marinete Cardozo da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Marta Ines Moreira dos Santos. 
A pretendente: MARIA GABRIELA DE JESUS ALVES, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodrigo Alves e de Ana Paula de Jesus Araújo.

O pretendente: JEFFERSON CONCEIÇÃO XAVIER, profi ssão: analista de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jones Magela Xavier e de Leila Alzira da Conceição. 
A pretendente: LUANA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/05/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Silva dos Santos e de Luciene Antonio de Oliveira.

O pretendente: ALFRED KAMARA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Serra Leoa, data-nascimento: 05/02/1966, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mohamed Kamara e de Aminata Kamara. A pretendente: SARA 
DOS SANTOS, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 29/09/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José dos Santos e de Maria Joana dos Santos.

O pretendente: MACIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO, profi ssão: analista fi scal, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Henrique do Nascimento e de Maria 
José da Silva Nascimento. A pretendente: PATRICIA PEREIRA DE ABREU, profi ssão: 
operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisca de Jesus.

O pretendente: ADRIANO GONÇALVES FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gonçalves Ferreira e de Iracema 
Jaques Ferreira. A pretendente: ALEXSANDRA JOAQUIM DE SANTANA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Joaquim 
de Santana e de Maria de Fátima Santana.

O pretendente: GABRIEL ALVES FRANÇA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 12/09/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Augusto França e de Maria Luzia Alves Sousa 
França. A pretendente: LILIANE BARBOZA DE LIMA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Barboza de Lima e de Eliane Maria da Trindade.

O pretendente: SILLAS RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 23/09/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Elias Lira Barbosa e de Magaly Virginia Pereira 
dos Santos. A pretendente: CLÁUDIA ALMEIDA SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira de Souza e de Edileuza Bandim de Almeida.

O pretendente: JEFFERSON DOS SANTOS MOREIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo Estevão, BA, data-nascimento: 18/11/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Raimundo Conceição Moreira e 
de Osvaldina dos Santos Moreira. A pretendente: EVELLYN DA COSTA SANTIAGO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 
26/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genilson Alves 
Santiago e de Vânia Nunes da Costa.

O pretendente: ROGERIO BARBOSA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/01/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Enoque da Silva 
e de Josefa Barbosa de Lucena da Silva. A pretendente: GABRIELA SILVA BEZERRA 
VIEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Everton Donizeti Vieira e de Lindiana Silva Bezerra Galdino.

O pretendente: WERMERSON KATRIEL PINTO, profi ssão: cortador de vidro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 05/01/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Francisca Pinto. A pretendente: RAÍSSA 
DA SILVA NÓBREGA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Curupira Nóbrega e de Clenilda Jeronimo da Silva.

O pretendente: ARAÍ GOUVEA CORREIA DE SENA, profi ssão: monitora de quali-
dade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Correia de Sena 
e de Iara Maria Gouvea de Sena. A pretendente: DANIELLE CHRISTINE BARBOSA 
DE ARAÚJO, profi ssão: coordenador jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1981, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Djalma Barbosa de Araújo e de Maria de Fátima de Araújo.

O pretendente: MATHEUS BAPTISTA TEODORO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Alves Teodoro e de Ivanira Baptista Bento 
Teodoro. A pretendente: VALÉRIA FRANCIBELE LUCENA DE SOUSA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 29/04/1999, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Miguel Cândido de Sousa e de 
Severina Lins de Lucena Sousa.

O pretendente: DANIEL LUIS DE SOUSA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Edilson Paula de Sousa e de Judith Ferreira de 
Sousa. A pretendente: GIOVANNA SANTANA ARAUJO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Giovani Silva Araujo e de Ivonete Conceição Santana.

O pretendente: FLÁVIO LUÍS DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Selma Aparecida dos Santos. A pretendente: HISLAINE 
LOPES DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valditon José Dias da Silva e de Ivoneide Moreira Lopes da Silva.

O pretendente: JEFFERSON BAPTISTA TEODORO, profi ssão: analista de depar-
tamento pesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Alves 
Teodoro e de Ivania Baptista Bento Teodoro. A pretendente: ELISABETE LUCENA DE 
SOUSA, profi ssão: visual merchandising, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, 
SP, data-nascimento: 18/01/1989, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha 
de Severina Lins de Lucena Sousa e de Miguel Candido de Sousa.

O pretendente: GUILHERME MAMBELI DE CAMPOS LIMA, profi ssão: atendimento ao 
cliente, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Luis de Campos 
Lima e de Claudia Mambeli. A pretendente: LARISSA ARAGÃO BATISTA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emidio Cesar 
Batista e de Gicelia Correia de Aragão.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE OLIMPIO DE TOLEDO, profi ssão: comercial ana-
lista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
04/06/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Israel 
Gonzaga de Toledo e de Maria Beatriz Olimpio de Toledo. A pretendente: AMANDA 
SALES MARQUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlito Marques e de Silvane Pereira Sales Marques.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1991, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marco Antonio da Silva e de Maria Aparecida Batista 
da Silva. A pretendente: JULIANA REIS MURAMOTO, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/10/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Teruo Muramoto e de Railda Reis Muramoto.

O pretendente: LUCIANO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira dos Santos e 
de Maria Izabel Gomes. A pretendente: TAMYRIS BARROS DO NASCIMENTO, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Gomes 
do Nascimento e de Marcia de Oliveira Barros.

O pretendente: MAICON AGUIAR PETRINGA, profi ssão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nestor Mario Petringa e de Roseli Aparecida de Aguiar. 
A pretendente: JENIFER LUCIANO DOS SANTOS, profi ssão: promotora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Aparecido dos Santos e 
de Elaine Minervino Luciano dos Santos.

O pretendente: MÁRCIO ALMEIDA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Almeida Santos e de Maria Augusta 
Almeida Santos. A pretendente: CILENE NETO, profi ssão: líder de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José Neto e de Maria José das Flores Neto.

O pretendente: SERGIO DO CARMO MENDES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mendes e de Rosita do Carmo. A pretendente: NIVEA 
DOS SANTOS MARTINS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Martins de Oliveira e de Lilian Santos Pereira de Oliveira.

O pretendente: FLASHER BATISTA FONTES ALVARENGA, profi ssão: auxiliar de 
cartório, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/10/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Fontes Alvarenga 
e de Maria das Graças Batista Alvarenga. A pretendente: LETICIA DOS SANTOS MO-
REIRA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Fernando Peres Moreira Junior e de Roseane Ferreira dos Santos Moreira.

O pretendente: JOSÉ BRIZANTE NETO, profi ssão: auxiliar técnico de educação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 04/05/1991, residente e domiciliado 
em Mauá, SP, fi lho de Sergio Brizante e de Marlene Aureliano Brizante. A pretendente: 
LUANA RAMOS DA SILVA, profi ssão: analista de prevenção e fraude, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Ramos da Silva e de Cleide Jose de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 25/08/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Maura 
da Silva Pereira. A pretendente: ZENAIDE FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 26/07/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Terezinha Ferreira de Souza.

O pretendente: RENAN RODRIGUES DE ARAUJO, profi ssão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldenor Rodrigues de Araujo e de Antonia Ferreba de Araujo. 
A pretendente: TATIANE CRISTINA SABARAENSE MATIAS, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1993, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Tadeus Matias e de Miriam Sabaraense.

O pretendente: VALDERLÂNIO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carneiros, AL, data-nascimento: 04/05/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Barbosa da Silva e de Maria 
Lindinalva Oliveira da Silva. A pretendente: APARECIDA SANTOS FERREIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Carneiros, AL, data-nascimento: 
27/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odílio dos 
Santos Ferreira e de Maria do Carmo Santos Ferreira.

O pretendente: ANDRÉ SILVA DOS SANTOS, profi ssão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vitório dos Santos e de Terezinha 
Ferreira da Silva dos Santos. A pretendente: DÂMARIS FREITAS DO NASCIMENTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lázaro Qui-
xabeira do Nascimento e de Maria Ivanécia Freitas do Nascimento.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 C

49
3-

1A
D

5-
F1

D
4-

D
B4

9.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
São Paulo, quinta-feira, 01 de augusto de 2019 Página 7
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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: ANDRÉ AMBROSANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de atendimento, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (09/02/1992), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Donizete da Silva e de Carmela 
Aparecida Ambrosano da Silva. A pretendente: MARIANA VILELA FERNANDEZ, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de atendimento, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no 
dia (15/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Gonçales Fernandez e de Claudia Maria Vilela Fernandez. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ROBSON CRISTIAN APOLINARIO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (03/02/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roque Apolinario e de Cleide da Silva Apolinario. A pretendente: 
ROSANGELA SILVANA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de cadastro, 
nascida em Santo Anastácio - SP, no dia (17/03/1976) residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João de Jesus e de Jovelina Maria de Jesus.

O pretendente: GUSTAVO CARDOSO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro fl orestal, nascido em Catanduva - SP, no dia (14/01/1992), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Fernandes Junior e de Silvana Cardoso 
Fernandes. A pretendente: IEDA LOPES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira agronoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/09/1982), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Gonçalves e de Maria Nazaré 
da Silva Lopes Gonçalves. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: THIAGO ATILA JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Salvador - BA, (Reg.Subdistrito Sé) no dia (01/05/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Emidio José dos Santos e de Aneaurea 
Maria Pereira de Jesus. A pretendente: ANDRÉA DA CUNHA CORDEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Aimorés - MG (Reg.Cartótio de Mundo 
Novo de Minas), no dia (24/07/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Ideval Egidio Cordeiro e de Tânia Maria da Cunha Cordeiro.

O pretendente: FRANCISCO LINDALMAR PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Solonópole - CE (Reg.Distrito São José), no dia (25/05/1954), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Aldemir Pinheiro e 
de Tereza Lindalva Pinheiro. A pretendente: MARIA RENILDES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida em Riachão do Dantas - SE, no dia (02/02/1955), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clovis de Oliveira Santos e 
de Alaide Bispo dos Santos.

O pretendente: INDALECIO LUIZ BORGES, estado civil solteiro, profi ssão construtor, 
nascido em Mogi Mirim - SP, no dia (04/01/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Indalecio Borges e de Oracina Lucia Luiz Borges. A pretendente: 
ILEINE CRISTINA ZAGO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (02/01/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Zago Filho e de Maria Fatima Morelli Zago.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SATURNO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (27/11/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio da Silva e de Claudemira Maria 
das Merces Saturno. A pretendente: PÂMELA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão açougueira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/07/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Henrique da Silva e de Quiteria 
Gomes Macena.

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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: PAULO ROBERTO ARAGÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico em 
segurança do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/06/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Freitas de Oliveira 
e de Fatima Regina Aragão de Oliveira. A pretendente: SABRINA DIAS ROQUE, profi ssão: 
tecnologa em radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
22/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Durvalino Roque e de Irene 
Dias Lopes Roque.

O pretendente: RUI FERREIRA, profi ssão: assistente social, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Recife, PE, data-nascimento: 13/04/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Ramilson Ferreira e de Aurora Maria Ferreira. A pretendente: ELISA ROSSI NOVETTI, 
profi ssão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: Bueno Brandão, MG, 
data-nascimento: 25/02/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Novetti e de Eliana Coutinho Rossi Novetti.

O pretendente: ALAN NIGRI, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Nigri e de Clara Marcovici Nigri. A pretendente: THAIS GONTOW 
BIU, profi ssão: analista de supply chain, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Severino Biu Sobrinho e de Cirla Gontow Biu.

O pretendente: FERNANDO MORAES TRALDI, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Gaeta Traldi e de Yara Moraes Traldi. A pretendente: 
ELISÂNGELA DA SILVA, profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 25/01/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Manoel da Silva e de Florinda da Silva.

O pretendente: GUSTAVO CAMARGO DA FONTOURA, profi ssão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 03/11/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Romeu Vasconcellos da Fontoura e de Maria Elizabeth Camargo da 
Fontoura. A pretendente: GABRIELA DIAS, profi ssão: macroscopista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Canoas, RS, data-nascimento: 23/10/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lourival Gabriel Dias e de Iracema Dias.

O pretendente: GOLDEMBERG JORRARY COLONTONI FERRAZ ALVES, profi ssão: 
biomédico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Flavio Rogerio Alves e de Cleide Ferraz. A 
pretendente: THAMIRES ANDRESSA DONATO SANTOS, profi ssão: biomédica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Miranda dos Santos e de Lucy Barbosa Donato Santos.

Desafi o Inovação 2019
Highlights Bootcamp Uma semana intensa e cheia de conteúdo!

Com os olhos nas necessida-
des do mundo e interesse na 
velocidade das start-ups, a 

Flex abriu as portas para receber 
projetos inovadores, que tenham 
como objetivo, resolver os desafi os 
do mundo ou da empresa. 

Uma parceria com 7 universidades 
do país, trouxe universitários, mes-
trandos e docentes para desenvolver 
suas ideias, onde a infraestrutura já 
está pronta para isso. 

A Flex construiu um ecossistema 
completo, para viabilizar inovação 
desde a ideia até o desenvolvimento 
e distribuição do produto, além de 
pensar também no seu retorno para 
a fábrica. No PIC – Product Innova-
tion Center – a comunidade interna 
e externa encontra ferramentas e 
experiência para tirar suas ideias 
do papel e transformá-las nas novas 
soluções, produtos, serviços ou 
plataformas do mercado. 

O desafio de inovação foi criado 
para incluir e desenvolver estas 
novas soluções, contribuindo 
para que estudantes e pesquisa-
dores, além de colaboradores, se 
coloquem à prova quanto ao seu 
potencial empreendedor. Esta 
primeira semana, de bootcamp, 
trouxe conhecimento técnico e 
prático para a maturidade e ca-
pacitação dos participantes, na 

análise crítica de suas criações. 
Foram palestras e workshops, 
abordando tópicos como inteli-

gência artificial, robótica, indús-
tria 4.0, ferramentas de estratégia, 

como User Experience e business 
canva entre outras.

A Flex ainda trouxe duas empre-
sas investidoras-anjo, que também 
são parceiras, para conversar com o 
público e palestrar sobre busca de in-
vestimento e fl uxo de apresentação.

Alguns números do

desafi o 2019 

• Desenvolvemos uma platafor-
ma para receber e avaliar as 
ideias – veja em www.desafi oi-
novacao.com

• Recebemos +300 projetos

• 70 foram selecionados para 
participar do bootcamp

• 45 horas de conteúdo;

• +100 posts/stories nas redes 
sociais

• +70.000 pessoas alcançadas 
 
Uma quantidade imensurável de 

inspirações e novas conexões para 
quem esteve presente!

Após essa etapa de desenvovimen-
to, para aprimoração dos projetos, 
as são incentivadas a revisitarem 
seus projetos, agora com o olhar 
empresarial, e decidam se há ajustes 
a serem feitos. Serão selecionados 
66 para a próxima etapa, que será 
de desenvolvimento e depois, apre-
sentação da ideia prototipada.

O pretendente: RONALDO LEANDRO DA SILVA, nascido no Guarujá - SP, no dia 
30/11/1976, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dalva Regina da Silva. A pretendente: NAJARA 
ANASTACIA, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/09/1988, estado civil 
solteira, profi ssão segurança patrimonial, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Simone Anastacia.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ALEKSANDR LATA, de nacionalidade russa, engenheiro da 
computação, solteiro, nascido em Sochi, Krasnodarskiy Krai, Rússia, no dia 17/09/1981, 
residente na Rússia e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Viktor Lata e de Valentina 
Lata. A pretendente: JUSSARA LIMA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
secretária executiva, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 11/07/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Pereira de Souza e de Juscilene Pequeno 
de Lima.

O pretendente: FÁBIO SANTOS DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia 04/05/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Domingos Jesus de Santana e de Joana dos Santos de 
Santana. A pretendente: LAíS REGINA ASSIS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar juridico, solteira, nascida em Ibotirama, BA, no dia 26/04/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Rodrigues da Silva e de Maria Regina 
Alves de Assis Silva.

O pretendente: FELIPE FRANCISCO FERIANCE, de nacionalidade brasileira, professor, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/05/1964, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Raul Feriance e de Maria Candida Honorato Feriance. A pretendente: 
LAYS POMERANCBLUM TENENTE, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 15/07/1977, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Gomes Tenente e de Rosy Regina Pomerancblum Gomes Tenente.

O pretendente: JOÃO EDUARDO DE ARAÚJO CARDILLO, de nacionalidade 
brasileira, analista fi nanceiro, solteiro, nascido em Campestre, MG, no dia 
09/09/1992, residente em São Paulo, Capital e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Elvis Chiacchio Cardillo e de Ana Lúcia de Araújo. A pretendente: TAMIRES 
DANIELY CRUZ DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, 
nascida em Belém, PA, no dia 20/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Nascimento de Araujo e de Lucia de Fátima Cruz de Araujo.

O pretendente: LUIS HENRIQUE REIS DIAS COTINGUIBA, de nacionalidade 
brasileira, funcionário público internacional, solteiro, nascido em Cuiabá, MT, no dia 
13/05/1987, residente e domiciliado na Suiça, fi lho de Luiz Otavio Jorge Dias e de 
Nivalda Conceição Reis. O pretendente: MADIANO MARCHETI, de nacionalidade 
brasileira, cineasta, solteiro, nascido em Porto dos Gaúchos, MT, no dia 26/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Marcheti e de Maria Vanilda 
da Silva Marcheti.

O pretendente: PAULO VICTOR LOPES, de nacionalidade brasileira, assistente 
judiciário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 06/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Lopes e de Sandra Bellini Pitta. A 
pretendente: GABRIELLA BEIRA FERNANDES COSTA E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, assessora técnica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/04/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Ricardo Fernandes Costa 
e Silva e de Roberta Beira da Silva.

O pretendente: RICARDO HERÁRIA FAVORETTO, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 18/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Favoretto e de Rosely 
Herária Favoretto. A pretendente: LARISSA SZYMANSKYJ, de nacionalidade 
brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 11/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rostyslav Orest 
Szymanskyj e de Maria Cristina Szymanskyj.

O pretendente: RICARDO DE SOUSA MORAES, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em Serra Talhada, PE, no dia 
17/04/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Xavier 
de Moraes Ramos e de Maria Ivonete de Souza Moraes. A pretendente: ROBERTA 
BRAGA CECILIO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 02/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Joaquim Cecilio e de Regina Celia Braga Cecilio.

O pretendente: RODOLFO SALES BRANDÃO PIERSANTI, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em Baependi, MG, no dia 22/09/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antônio Mauricio Piersanti Pereira 
e de Viviane Sales Brandão Piersanti. A pretendente: PÂMELA BRITO DE MELO 
SOARES, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida em João Pessoa, 
PB, no dia 04/08/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
de Assis Menezes Jucá Soares e de Anna Paula Brito de Melo Soares.

O pretendente: THIAGO DUARTE PERUSSI, de nacionalidade brasileira, designer, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 04/10/1992, residente em São Paulo, 
Capital e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Dealis Perussi e de Simone 
Duarte Perussi. A pretendente: JESSICA SCARAFICCI RAPOSO, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/05/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sandro Aparecido Raposo e de 
Mirela Luza Scarafi cci.

O pretendente: THIAGO MELO MALHEIROS DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, fi sioterapeuta, solteiro, nascido em Recife, PE, no dia 05/12/1987, 
residente em São Paulo, Capital e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter 
Malheiros de Souza e de Ester Cristiane Melo Malheiros de Souza. A pretendente: 
RAQUEL VITORELO IIZUKA, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 11/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Marson Toshiyo Iizuka e de Silvana Dudonis Vitorelo Iizuka.

O convivente: ALEXANDRE JORGE DOS REIS JUNIOR, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 07/11/1989 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Jorge dos Reis e de 
Elaine Domiciano dos Reis. A convivente: LUCIANA RICARDI MADJAROF, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
04/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP fi lha de Sergio Luiz Madjarof 
e de Cheryl Sandra Ricardi Madjarof. Obs.: Conversão de união estável em casamento.
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Regras preveem alterações 

nos rótulos e nas bulas dos 

produtos

Foi publicado no Diário Ofi cial 
da União de ontem (31) o marco 
regulatório para Agrotóxicos. De-
talhado por meio de três resolu-
ções e uma instrução normativa, o 
marco atualiza e dá maior clareza 
aos critérios adotados para ava-
liação e classifi cação toxicológica 
desse tipo de produto.

O novo marco prevê alterações 
nos rótulos e nas bulas dos agro-
tóxicos, defi nindo regras para 
a disposição de informações, 
palavras e imagens de alerta, de 
forma a facilitar a identifi cação 
de riscos para a saúde humana.

As empresas terão um ano para 
se adaptarem às novas regras, 
prazo contado a partir de hoje, 
com sua publicação no DOU. Em 
relação aos produtos que já estão 
em circulação, a reclassifi cação 
será feita pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
que publicou edital requerendo 
informações sobre os produtos.

De acordo a Anvisa, já foram 
enviados dados para reclassi-
ficação de aproximadamente 
1.950 agrotóxicos registrados no 
Brasil, quase 85% do volume total 
(2.300) em circulação.

O marco regulatório dos agro-
tóxicos foi criado em harmonia 
com regras internacionais se-

guidas pelos países da União 
Europeia e da Ásia, o que, 
segundo a agência, fortalece as 
condições de comercialização de 
produtos nacionais no exterior, 
além de garantir mais clareza de 
informações.

A classifi cação da toxidade 
dos produtos prevista no marco 
poderá ser determinada a partir 
dos componentes presentes nos 
produtos, impurezas ou na com-
paração com produtos similares. 
Para cada categoria, haverá a in-
dicação de danos possível em caso 
de contato com a boca (oral), pele 
(dérmico) e nariz (inalatória).

Produtos “Extremamente 
Tóxicos” e “Altamente Tóxicos” - 
categorias 1 e 2, respectivamente 
- terão uma faixa de advertência 
vermelha. Produtos “Moderada-
mente Tóxicos” (categoria 3) 
terão uma faixa de advertência 
amarela. Já os produtos “Pouco 
Tóxico” e “Improvável de Causar 
Dano Agudo” - categorias 4 e 5 - 
terão uma faixa azul.

Nos processos de registro e 
monitoramento de agrotóxicos, 
cabe à Anvisa avaliar questões 
relacionadas à saúde humana. 
Ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis cabe responsabi-
lidades relacionadas às questões 
ambientais. Já as questões 
agronômicas e o registro de uso 
agrícola fi cam a cargo do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Marco regulatório para 
agrotóxicos é publicado no DOU

São Paulo, quinta-feira, 01 de agosto de 2019Página 8

Especial

#tenhacicatrizes

Adriana Saade

A população de tigres na Índia 
cresceu mais de 30% nos últimos 
quatro anos, revelam dados 
divulgados terça-feira (30) pelo 
governo indiano

Deutsche Welle

O número de tigres passou de 2.226 em 2014 para 
2.967 em 2018. Com uma população de quase 3 
mil tigres, a Índia se transformou em um "dos ha-

bitats mais seguros do mundo" para os felinos, anunciou o 
primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um ato em 
Nova Déli ao apresentar, por ocasião do Dia Internacional 
do Tigre, o último censo sobre a população estimada deste 
animal no país.

De acordo com o relatório, a população do felino na 
Índia aumentou 33% desde 2014. O número de tigres no 
país mais que dobrou desde 2006, ano da realização do 
primeiro censo da espécie. A contagem usa novas tec-
nologias e não só na localização de pegadas, como era 
feito anteriormente. O último censo foi realizado em 15 
meses e contou com 26 mil armadilhas fotográfi cas que 
registram quase 350 mil imagens dos animais em seus 
habitats. Funcionários do governo também participaram 
da pesquisa que se estendeu por uma área de 380 mil 
quilômetros quadrados.

População de tigres na Índia cresce 
mais de 30% em quatro anos

Exame - Abril.com
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Entre as medidas adotadas pela Índia para proteger a 
espécie ameaçada de extinção está a proteção ambiental 
por meio da demarcação de reservas. O confl ito com hu-
manos, porém, cresceu desde que o país iniciou programas 
de conservação na década de 1970.

Especialistas afi rmam que o governo indiano precisa fazer 
ainda mais para educar a população sobre a importância 
do animal e da preservação de seu habitat. 

Somente neste ano, mais de 60 tigres foram mortos no 
país. Por outro lado, 30 pessoas foram mortas por tigres 
no mesmo período. Estima-se que em 1900 havia mais de 
100 mil tigres no planeta. Devido à caça e à degradação 
de seu habitat, a população da espécie, no entanto, foi 
reduzida a menos de 3.200 exemplares em 2010. Nesse 
ano, a Índia e outros 12 países asiáticos, incluindo Rússia e 

China, assinaram um acordo 
no qual se comprometem a 
duplicar a população mun-
dial de tigres até 2022.

Atualmente, a Índia aco-
lhe 70% da população mun-
dial de tigres, uma espécie 
que também subsiste em 
outros países asiáticos, 
como Bangladesh, Vietnã, 
Tailândia, Nepal e Cambo-
ja. Acredita-se que 40 mil 
exemplares tenham vivido 
no país na época de sua 
independência do Reino 
Unidos, em 1947. O tigre é 
muito apreciado em países 
como a China para elaborar 
remédios tradicionais e o 
tráfi co na Ásia é uma das 
maiores ameaças para a 
preservação da espécie.

Esse tal desapego...

Adriana Saade (*)

Eu tenho coisas, logo, existo!

Mesmo quem leva (ou pretende levar) uma 
vida simples, gosta de comprar ou de ter coisas. 
Roupas, móveis, carros, imóveis, tecnologia.

Podemos defi nir esse gosto ou necessidade 
em três categorias: o que tem utilidade na nossa 
vida, o que nos dá identidade e o que nos traz 
segurança e conforto. 

Porém há uma linha por vezes tênue, que 
separa a bagunça do acúmulo. Nem todo mudo 
consegue se desfazer das coisas que não usa mais. 
Imagine doar ou vender um quadro que uma tia 
pintou e te deu quando você tinha 20 anos, e 
que já na época detestou? Parece impossível, 
certo? E coisas que pagamos uma pechincha, 
itens que um dia foram úteis e que podem vir 
a ser novamente? 

No entanto, quando percebemos que não 
precisamos desses itens, não gostamos deles 
ou não sabemos o que fazer com eles, é hora 
de desapegar.

Uma casa desorganizada afeta negativamente 
o bem estar de seus moradores. Os efeitos físi-
cos podem aparecer em forma de alergias, pelo 
excesso de poeira, sujeira e até mofo. Os efeitos 
emocionais também são grandes. A bagunça e o 
acúmulo trazem estresse, ansiedade, vergonha. 
Deixamos de convidar amigos e familiares para 
uma visita. Como eles vão entrar aqui e ver essa 
bagunça toda?! E um dos piores, o efeito fi nan-
ceiro, acaba virando algo caro. Não sabemos 
o que temos em casa e acabamos saindo pra 
comprar. Quantas vezes encontramos alimentos 
e remédios vencidos nos armários? 

O desapego pode ser difícil quando pen-
samos nas dificuldades desse processo. “Me 
sinto culpado por jogar isso fora”, “Me sinto 
na obrigação de manter isso na minha casa”, 
“Vou usar isso um dia” e “Posso precisar disso 

um dia” são as frases mais ouvidas.

Então, vou te ajudar com algumas perguntas 
que você vai fazer pra você mesmo, na hora 
daquela “faxina geral” na sua casa ou no seu 
escritório:

Eu uso isso?  Eu quero isso?  Eu preciso disso? 
Eu sei o que fazer com isso?

Se você responder NÃO para qualquer uma 
delas, está pronto pra começar a desapegar!

Força! Você vai conseguir!

(*) Membro dos Empreendedores Compulsivos. Formada 
em Marketing,  casada com um empreendedor compulsivo 
e mãe de dois lindos adolescentes. Começou trabalhando 

com organização de casamentos e depois de 10 anos de 
atividade, uma viagem aos Estados Unidos mudou a sua 

vida, quando pode conhecer com mais detalhes a profi ssão 
de Personal Organizer. É membro fundador da ANPOP 

(Associação Nacional dos Profi ssionais de Organização e 
Produtividade). Há 7 anos atua intensamente na causa de 
Transtornos de Acumulação, dando as mãos a familiares 

e amigos dos seus clientes, ajudando-os a entender os 
benefícios da organização e criando condições para que 
possam desfrutar do aconchego que uma casa pode dar.
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