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O primeiro semestre registrou estagnação 
na indústria brasileira, de acordo com 
levantamento da Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI), divulgado ontem (1º). 
A pesquisa confi rma o fraco desempenho da 
atividade industrial no país. 

“O faturamento do setor teve queda de 1% na 
comparação com o mesmo semestre de 2018, as 
horas trabalhadas na produção fi caram estáveis, 
o emprego teve leve queda de 0,1%, a massa 
real de salários recuou 1,9% e o rendimento 
médio real do trabalhador diminuiu 1,8% na 
comparação com o primeiro semestre de 2018”, 
disse a CNI.

Depois da queda de 2,2% registrada em maio, 
o faturamento da indústria aumentou 0,3% em 
junho frente a maio na série livre de infl uências 
sazonais. A utilização da capacidade instalada 
caiu 0,7% frente e maio.

Já a massa real de salários diminuiu 0,7%, 
mesmo recuo apresentado pelo indicador de 

Indústria brasileira registrou estagnação 
no primeiro semestre, aponta CNI

Nos últimos 12 meses, o indicador do emprego teve sete meses de estabilidade,

quatro meses de queda e apenas um de crescimento.

Em mais um capítulo da apro-
ximação entre Brasil e Estados 
Unidos, o ministro da Economia 
Paulo Guedes anunciou que 
foram iniciadas formalmente 
negociações para um acordo de 
livre-comércio entre os dois pa-
íses. A informação foi divulgada 
na quarta-feira (31), logo após 
uma reunião com o secretário 
de Comércio dos EUA, Wilbur 
Ross, que está em visita ofi cial 
ao Brasil e foi recebido também 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

O encontro coincidiu com uma 
declaração do presidente Trump, 
na terça-feira, de que iria “traba-
lhar por um acordo com o Brasil”. 
O republicano também chegou 
a tecer elogios ao mandatário 
brasileiro. “Estamos ofi cialmente 
começando as negociações com 

Brasil e Paraguai cancelaram 
ontem (1º) a ata de um acordo 
entre os dois países, voltado 
para a compra de energia elétri-
ca produzida pela Usina Hidre-
létrica de Itaipu. O documento 
foi assinado pelo embaixador do 
Brasil no Paraguai, Carlos Simas 
Magalhães, e pelo embaixador 
paraguaio no Brasil, Federico 
González, em Assunção. Com 
essa medida, as áreas técnicas 
dos dois governos voltarão a ne-
gociar a contratação da energia 
de Itaipu.

O pedido de anulação da ata 
foi feito pelo governo para-
guaio, após a divulgação das 
condições do documento, o que 
desencadeou uma crise política 
no país vizinho. O Ministério das 
Relações Exteriores informou 

que acompanha “com grande 
atenção” os desdobramentos 
da crise política no Paraguai. O 
caso, que resultou na renúncia 
do chanceler Luis Castiglioni 
e do embaixador paraguaio 
no Brasil, Hugo Caballero, 
aumentou a pressão sobre o 
presidente Mario Abdo Benítez, 
que corre o risco de sofrer um 
processo de impeachment.

“Ao reiterar total respeito 
ao processo constitucional do 
Paraguai, o Brasil confi a em que 
o processo seja conduzido sem 
quebra da ordem democrática, 
em respeito aos compromissos 
assumidos pelo Paraguai no 
âmbito da cláusula democráti-
ca do Mercosul - Protocolo de 
Ushuaia”, afi rma ainda a nota 
do Itamaraty (ABr).

As áreas técnicas dos dois governos voltarão a negociar a 

contratação da energia de Itaipu.

Empresas estatais federais 
registraram lucro de R$ 24,6 
bilhões no primeiro trimestre 
de 2019, resultado 57,5% maior 
que o apurado no mesmo perí-
odo de 2018 (R$ 15,6 bilhões). 
Os números constam no 10º 
Boletim das Empresas Estatais 
Federais, divulgado ontem (1º), 
em Brasília, pela Secretaria de 
Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais do Ministé-
rio da Economia.

Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Eletrobras 
e Petrobras representam mais 
de 90% dos ativos totais e do 
patrimônio líquido das estatais 
federais.

Entre os grupos analisados, o 
maior crescimento percentual 
verifi cado foi do BNDES, que 
saiu de um lucro de R$ 2,1 

bilhões no primeiro trimestre 
de 2018 para R$ 11,1 bilhões 
no primeiro trimestre de 2019 
(aumento de 437%).

Com a venda da Transpor-
tadora Associada de Gás S.A. 
(TAG), o número de estatais 
caiu de 134 para 133 até mar-
ço. Após a edição do boletim, 
houve nova redução do número 
de empresas, totalizando atual-
mente 130 estatais. No primeiro 
trimestre, na comparação com o 
mesmo período de 2018, houve 
redução de 2,4 mil funcionários 
no quadro das estatais. As prin-
cipais reduções ocorreram nos 
Correios (1.721) e no Banco do 
Brasil (402). Parte da redução 
é resultado da implementação 
de programas de desligamen-
to voluntário de empregados 
(PDVs). A estimativa de eco-
nomia na folha de pagamentos 
é de R$ 1,1 bilhão (ABr).

A principal redução no número de funcionários

ocorreu nos Correios.

Recorde no Porto 
A movimentação de cargas pelo 

Porto de Santos atingiu em junho 
recorde para o mês, ao alcançar 
o total de 11.576.036 toneladas, 
superando em quase 5% a maior 
marca para o período, em 2017. A 
alta deveu-se à expressiva expan-
são dos embarques de milho, com 
1.242.249 toneladas, superando 
em quase 18 vezes o verifi cado em 
junho do ano passado. 

A queda nas exportações de 
commodities, principalmente 
de petróleo e soja, fez a balan-
ça comercial registrar o mais 
baixo superávit para meses de 
julho em nove anos. No mês 
passado, o país exportou US$ 
2,293 bilhões a mais do que 
importou, valor 40,8% inferior 
a julho de 2018. Desde 2010, 
o saldo não registrava níveis 
tão baixos para meses de julho 
(US$ 1,332 bilhão).

Tanto as exportações como 
as importações caíram no mês 
passado. Em julho, o país ven-
deu US$ 20,054 bilhões para o 
exterior, com recuo de 14,8% 
pelo critério da média diária 
em relação ao mesmo mês do 

Resultado é o mais fraco para o mês em nove anos.

Caio Coronel/Divulgaçãoi/Itaipu

Marcelo Camargo/ABr

R
eu

te
rs

/A
B

r

Arquivo/ABr

Por unanimidade, o STF deci-
diu ontem (1º) manter a liminar 
do ministro Luís Roberto Bar-
roso que suspendeu, em junho, 
trecho da medida provisória 
que devolveu ao Ministério 
da Agricultura a atribuição de 
realizar demarcações de terras 
indígenas. A decisão do STF foi 
tomada para julgar a questão 
defi nitivamente. Antes do jul-
gamento, a Câmara e o Senado 
também rejeitaram mudanças 
nas demarcações e mantiveram 
os atos com a Funai, vinculada 
ao Ministério da Justiça. 

A transferência das demar-
cações para a Agricultura es-
tava prevista na reestruturação 
administrativa realizada pelo 
governo federal em janeiro. 
No entanto, em maio, a mu-

dança não foi aprovada pelo 
Congresso, que devolveu a 
atribuição à Funai. Em junho, 
uma nova medida foi editada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
para manter as demarcações 
na pasta da Agricultura. Em 
seguida, o ministro Barroso 
suspendeu a nova medida a 
pedido do PSB, PT e da Rede. 

Ao analisar o caso, o ministro 
concordou com os argumentos 
apresentados pelos partidos 
e afi rmou que a nova medida 
é inconstitucional. Segundo 
Barroso, o Artigo 62 da Cons-
tituição defi niu que “é vedada 
a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisó-
ria que tenha sido rejeitada ou 
que tenha perdido sua efi cácia 
por decurso de prazo” (ABr).

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

Nelson Jr/SCO/STF

série dessazonalizada. O levantamento mostra 
ainda que o emprego fi cou estável em junho. 
Os dados mostram que, nos últimos 12 meses, 
o indicador do emprego teve sete meses de 
estabilidade, quatro meses de queda e apenas 
um de crescimento.

“A indústria encerra o semestre sem avan-
ços em termos de atividade e emprego. Fica 
evidente que, além das medidas estruturantes, 
de longo prazo, necessárias para um novo 
ciclo de crescimento, também são urgentes e 
críticas medidas de curto prazo para estimular 
a economia. 

A redução de 0,5 ponto percentual na taxa 
Selic foi um fundamental primeiro passo nesse 
sentido. Há espaço para novas quedas. Adicio-
nalmente, medidas que facilitem e reduzam o 
custo do fi nanciamento também seriam muito 
importantes”, disse o economista da CNI Mar-
celo Azevedo (ABr).

rendimento médio dos trabalhadores, que 
também recuou 0,7% em junho na relação 
com maio. Com a queda de junho, a massa real 
de salários reverteu o crescimento verificado 

nos dois meses anteriores e é 0,8% menor do 
que a de junho do ano passado.

As horas trabalhadas na produção tiveram uma 
leve queda de 0,1% em junho frente a maio na 

Guedes: Brasil e EUA negociarão 
acordo de livre comércio

em Brasília. E uma declaração 
de Ross despertou preocupa-
ção no mercado, ao comentar 
que o sucesso do acordo de 
livre comércio com o Brasil 
dependeria de outro acordo, o 
da UE com o Mercosul.

As negociações para um 
acordo de livre comércio com 
os EUA vem na esteira de outras 
aproximações entre Brasília e 
Washington. O governo Trump 
ofi cializou o Brasil como um 
aliado militar extra-OTAN. E 
o presidente Bolsonaro tenta 
aprovar a nomeação de seu 
filho, Eduardo Bolsonaro, 
como embaixador nos EUA. 
“Depois do elogio de Trump 
na terça-feira, estou cada vez 
mais apaixonado por ele”, disse 
Bolsonaro (ANSA).
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os Estados Unidos”, disse Gue-
des. “O Brasil está procurando 
se integrar à economia mundial. 
Ficamos décadas fora de grandes 
acordos”, afi rmou. 

Bolsonaro, Guedes e Ross 
discutiram temas como os 

compromissos já assumidos 
pelos EUA de compra de 750 
mil toneladas por ano de trigo 
sem tarifas e a renovação de 
uma cota de 600 mil toneladas 
para etanol. Nenhum acordo, 
porém, foi fechado na reunião 

O governo Trump ofi cializou o Brasil como um aliado militar 

extra-OTAN.

Cancelada ata sobre 
compra de energia de Itaipu

Estatais lucraram R$ 24,6 
bilhões no 1º trimestre

STF mantém decisão sobre 
demarcação de terras indígenas

Balança comercial tem 
superávit de US$ 2,293 

bilhões em julho

ano passado. As importações 
somaram US$ 17,761 bilhões, 
redução de US$ 8,9% também 
pela média diária.

Com o resultado de julho, 
a balança comercial acumula 
superávit de US$ 28,369 bilhões 
nos sete primeiros meses do 
ano. O valor é 16,3% inferior ao 
registrado no mesmo período 
do ano passado (US$ 33,891 bi-
lhões). As exportações somam 
US$ 129,896 bilhões, retração 
de 4,7% na comparação com o 
mesmo período de 2018 pela 
média diária. As importações 
totalizam US$ 101,527 bilhões, 
recuo de apenas 0,9% pelo 
mesmo critério.

Segundo o subsecretário de 
Comércio Exterior do Ministé-
rio da Economia, Herlon Bran-
dão, a maior parte da queda do 
saldo em julho é explicada pela 
soja, cujo valor exportado caiu 
34,6% em relação ao mesmo 
mês do ano passado, e pelo pe-
tróleo, cujas vendas recuaram 
61,2% na mesma comparação. 
“Sozinhos, esses dois produtos 
responderam por 57% da queda 
do superávit comercial”, desta-
cou (ABr).
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News@TI
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/).

Samsung acelera startup que estimula a fala das 
crianças com jogos interativos 

@O Samsung Creative Startup, programa de aceleração de soluções 
tecnológicas realizado em parceria com a Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e 
o Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação (CCEI), selecionou 
a Fofuuu para participar da quarta rodada, o que inclui receber até R$ 
200 mil livres de equity para o desenvolvimento de produtos e serviços. 
A Fofuuu desenvolve jogos digitais interativos com uso de conceitos 
de fonoaudiologia e neurociência para estimular a fala de crianças com 
distúrbios de linguagem causados pelo autismo, síndrome de down, lábio 
leporino entre outras condições. “As crianças aprendem brincando e 
desenvolvem a fala graças a uma metodologia que segue o fl uxo natural 
de aprendizagem, respeitando o ritmo e a individualidade de cada um”, 
explica Tricia Araújo, Diretora Criativa da Fofuuu.

Premiada como a melhor solução de Analytics & 
Intelligence Reporting

@A TIBCO Software Inc., líder global em integração, gerenciamento 
de APIs e analytics, ganhou o prêmio de Melhor Negócio Mundial 

de Solução de Business Intelligence Reporting de 2019 pelo TIBCO 
Spotfi re®, oferecido pela Software & Information Industry Association 
(SIIA) CODiE Awards. O CODiE Awards reconhece empresas que 
desenvolvem produtos de tecnologia de negócios mais inovadores nos 
Estados Unidos e mundialmente. A conquista se soma a outros reconhe-
cimentos da indústria ao Spotfi re® e confi rma ainda mais a importância 
da solução para empresas que estão sob crescente pressão para satisfazer 
as necessidades dos clientes, fornecendo soluções analíticas fl exíveis e 
ágeis que podem operar em grande escala. “Estamos muito felizes em 
ganhar o prêmio SIIA CODiE e por oferecer a mais abrangente solução de 
inteligência e análise”, disse Brad Hopper, vice-presidente de estratégia 
de produtos de analytics da TIBCO (www.tibco.com). 

COLUNA DO HERÓDOTO

Ele queria ser 

embaixador a qualquer 

preço. Representar o 

Brasil na capital do 

país mais importante 

da sua história política 

e econômica era o que 

mais queria.

Tinha infl uência e poder 
político para chegar lá, 
ser recebido no palácio, 

com grande pomba e circuns-
tância com ampla cobertura da 
mídia tupiniquim. Ninguém iria 
perguntar ao novo embaixador 
se tinha ou não feito  carreira 
diplomática, se tinha conhe-
cimento da história mundial 
onde nações degladiaram em 
grandes confl itos mundiais e 
que a falha da política diplo-
mática foi substituída pelo ma-
traquear das metralhadoras. 

Sem diplomacia milhões de 
pessoas morreram nos campos 
de batalha. Daí os historiadores 
e cientistas sociais criticarem 
os países que não tinham um 
corpo diplomático técnico e 
capacitado para atuar, antes, 
durante e depois dos confl itos. 
Uma coisa era consensual, 
a preparação intelectual do 
embaixador.

O pretendente ao cargo não 
dava a menor importância do 
ranger de dentes do Itamarati. 
Ignorava totalmente as  lições 
do sábio Confúcio, o primeiro 
pensador a criar um código de 
comportamento para embai-
xadores, no século 5 A.C., e 
que durante séculos orientou 
as escolas de diplomacia. O 
ponto central era que um 
negociador, em nome de sua 
nação, não podia perder “face”, 
ou seja aquilo que dissesse 
teria que ser necessariamente 
cumprido. 

Por isso o embaixador tinha 
que ter certeza do que seria 
negociado para que não tivesse 
que voltar atrás, ou seja de 
perder “face”. Nada disso o 

abalava. Estava decidido que 
seria nomeado pelo presidente 
da república com quem tinha 
grande proximidade e tinha 
ajudado decisivamente para 
ganhar a eleição. Não seria a 
primeira vez que um cidadão 
comum seria nomeado embai-
xador do Brasil nas capitais das 
potências mais importantes do 
planeta. 

Portanto, não admitia que 
houvesse qualquer tipo de 
resistência, mesmo de parte 
da mídia de oposição. Ele dizia 
que falava inglês fl uentemen-
te. É verdade que arranhava 
mal e mal algumas palavras 
e frases, mas quem precisava 
disso ? Bastava contratar um 
bom tradutor e tudo estaria 
resolvido. Afi nal ele já tinha 
viajado para páises de língua 
inglesa e conversado com 
vários políticos importantes, 
entre eles o primeiro ministro 
do Reino Unido. A história 
seguiu o seu curso e ele foi 
nomeado embaixador. 

Assis Chateaubriand vestiu o 
fraque, pos a cartola, e a bordo 
de uma carruagem levado para 
apresentar suas credenciais a 
sua majestade em Londres. 
Era o que mais quereia em sua 
vida, ser recebido pela rainha, 
ter o título de representante do 
Brasil na corte de Saint James 
e ir e voltar em uma ponte 
aérea entre as capitais dos  
dois países. Com essa proeza 
suplantou Oswaldo Aranha, 
outro neófi to em política in-
ternacional.

Ele foi nomeado embaixa-
dor do Brasil em Washington, 
como compensação por não ter  
sido escolhido interventor no 
estado de Minas Gerais, pelo 
ditador Getúlio Vargas. Diante 
dessas exceções por que não 
outros também poderiam ocu-
par esses cargos mesmo não 
sendo do corpo diplomático 
permanente?

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Heródoto Barbeiro (*)

O Senhor 
Embaixador

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Quando a inteligência artifi cial e
a integração fazem a diferença
na jornada rumo à Indústria 4.0

Investimentos em inovação, sustentabilidade e em aperfeiçoamento de processos são fundamentais para 
o aumento da competitividade da indústria no Brasil

Mulheres são donas de 60% dos e-commerces em São Paulo, diz pesquisa
De acordo com um levantamento realizado 

pela Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.
br) – plataforma para a criação de lojas virtuais 
–, o número de lojas virtuais comandadas por 
mulheres cresce a cada ano em São Paulo e elas 
já são responsáveis por 60% dos e-commerces 
no estado. Ainda segundo os dados, só em 2018 
os lojistas paulistas faturaram mais de R$ 148 
milhões em vendas.

O estudo revela que o segmento que mais se 

destacou no comércio eletrônico em São Paulo 
foi o de Moda e Acessórios, com um faturamento 
de mais de R$ 28 milhões. Outros segmentos 
que também apresentaram bons resultados 
foram os de Cosméticos e Perfumaria e Casa 
e Decoração. 

Segundo Julia Mariá, especialista em co-
mércio eletrônico e head de marketing da 
Loja Integrada, o comércio eletrônico vive 
um ótimo momento no Brasil. Para a especia-

lista, as mulheres têm papel fundamental no 
crescimento da economia e não é diferente 
no e-commerce. “As mulheres estão se des-
tacando em diversos setores, inclusive, no 
comércio eletrônico - área em que o número 
de empreendedoras cresce a cada ano. Os 
números mostram que as mulheres já são 
responsáveis por 35% das lojas virtuais em 
todo o Brasil, já em São Paulo, elas são maioria 
no mercado”, explica a especialista

Walter Sanches (*)

O setor tem enorme relevância no 
cenário econômico e é responsável, 
segundo a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), por 22% do Produto 
Interno Bruto (PIB), 49% das exportações, 
67% da pesquisa e desenvolvimento do 
setor privado e 9,4 milhões de empregos.

Por ser uma área fundamental para o 
País e na qual a concorrência é acirrada, 
lograr êxito exige um desenvolvimento 
contínuo de inovação, fatores que con-
vergem à Indústria 4.0 – tema que está 
sendo muito discutido atualmente. O setor 
industrial está entrando no universo de TI 
de modo efetivo desde o advento do termo 
"Indústria 4.0".

Sabemos que evoluir na aplicação do 
conceito é preciso aperfeiçoar os processos 
e ser preditivo. Olhar para o passado não 
basta. E como acredito no poder das boas 
práticas e, a meu ver, ideias para inspirar 
sempre são bem-vindas e ajudam a tornar 
a jornada menos árida, gostaria de compar-
tilhar a experiência que estou vivenciando.

Sou responsável pela área de tecnologia 
da Termomecanica, indústria de transfor-
mação de cobre com um 
volume total de vendas em 
2018 acima de 76 mil tone-
ladas. No Brasil, contamos 
com três unidades fabris e 
dois centros de distribui-
ção. Na América Latina, 
contamos com uma uni-
dade produtiva no Chile 
e outra na Argentina. São 
milhares de processos en-
volvidos e a complexidade 
para estabelecer a gestão 
de tudo isso é gigantesca. 
No contexto da compe-
tividade, o planejamento 
estratégico surge como 
uma ferramenta crucial 
para atingirmos nossos objetivos.

Queremos ser uma Indústria 4.0 e enxer-
gamos que há várias etapas a serem venci-
das. Uma delas foi investir em um projeto 
de Planejamento de Vendas e Operações 
(S&OP, sigla em inglês) -, que é um méto-
do integrado e moderno de administração 
logística e empresarial, capaz de gerar um 
ciclo contínuo de mudanças que impactam 
positivamente nos resultados.

No nosso caso, o S&OP foi implantado 
para substituir a forma de decisão de vendas 
e produção. O modelo anterior era sólido e 
estava lastreado nas ocorrências de vendas 
e produção recentes, mas não na demanda 

futura. Além do impacto direto nos negó-
cios, em termos de cultura organizacional, 
o projeto trouxe a quebra de visão depar-
tamental no processo principal, que é o 
de Vendas, Planejamento e Operações. 
Para ter uma ideia dos resultados obtidos, 
apenas sobre as vendas, comparando o 
período inicial e o fi nal da implementação, 
o projeto colaborou efetivamente para 
que houvesse um incremento de 11% 
das vendas.

Indústria digitalizada

Batizamos essa iniciativa de "Termoin-
tegração", justamente 
para fortalecer a ideia 
de compartilhamento 
de decisões e operações. 
Inicialmente, focamos no 
entendimento de nossas 
necessidades e, a partir 
daí, iniciamos um traba-
lho de desenvolvimento 
de ferramentas de apoio, 
com informações para a 
tomada de decisão.

Os processos, incluin-
do o de tomada de de-
cisão, foram automa-
tizados por meio da 
construção de Árvores 

de Decisão. Fatores como a presença 
de muitas unidades de manutenção de 
estoque (SKUs - Stock Keeping Unit), a 
análise sobre a estratégia de produção a 
aplicar para cada produto, no intuito de 
obter um melhor tempo de resposta para 
o cliente e o menor estoque possível, têm 
que ser automatizados, especialmente na 
Indústria 4.0.

Para ajudarmos a reduzir o estoque 
e agilizar o atendimento, empregamos 
Inteligência Artifi cial, e o conceito de 
"Machine Learning". Na prática, uma vez 
que dispomos de um grande número de 
itens diferentes em estoque pode ser que, 

no momento do pedido, algo que tenhamos 
em estoque atenda mais rapidamente um 
cliente do que o SKU que ele está solici-
tando, por exemplo. E, essa substituição 
é potencializada hoje pelo aprendizado de 
máquina. Também aplicamos ferramentas 
de Analytics para a tomada de decisões, de 
BPM (Business Process Management) para 
suporte ao processo e Árvore de Decisão, 
para estratégias referentes à produção.

A efi ciência dos resultados

O S&OP trouxe efi ciência aos pedidos, 
melhoria no processo de faturamento e a 
criação de uma metodologia de planejamen-
to de demanda entre as áreas Comercial e 
Industrial, resultando em um menor lead 
time de fabricação, melhor aproveitamento 
de equipamentos e em avanços na produ-
tividade da mão de obra.

Em relação aos custos, houve redução 
de estoque de produtos acabados. Essa 
informação é relevante, pois, trabalhamos 
com uma commodity como matéria-prima e 
a efi ciência na redução de estoque melhoram 
os resultados e diminui os riscos fi nanceiros.

Ressalto que a própria dinâmica do S&OP 
permite o desenvolvimento de processo 
cíclico, resultando em propostas de avanços 
estratégicos e operacionais. Uma vez que esse 
processo alimenta todas as áreas com dados 
e permite ter uma visão ampla do compor-
tamento como um todo, individualmente, as 
áreas executam e propõem melhorias nelas 
próprias e no restante do processo.

Digo sempre que o aprendizado sobre 
S&OP foi fundamental, seja pela oportuni-
dade de colocar em evidência a necessidade 
de aplicar a TI na indústria ou pela possi-
bilidade de rever estratégias na medida 
em que caminhamos nesse terreno pouco 
explorado. Com isso, acredito termos dado 
um importante passo na jornada rumo a 
Indústria 4.0.

(*) É CIO da Termomecanica, empresa líder no setor 
de transformação de cobre e suas ligas.

hilnethcorreia.com.br

Por ser uma área 
fundamental para 
o País e na qual a 
concorrência é acirrada, 
lograr êxito exige 
um desenvolvimento 
contínuo de inovação, 
fatores que convergem 
à Indústria 4.0 – tema 
que está sendo muito 
discutido atualmente.

Segundo levantamento da Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 
a estimativa anual de redução de custos 
industriais no Brasil, a partir da migração 
da indústria para o conceito 4.0, será de, no 
mínimo, R$ 73 bilhões/ano.

Essa economia envolve ganhos de efi ciên-
cia, redução nos custos de manutenção de 
máquinas e consumo de energia. Para não 
fi car para trás, o país precisa formar profi s-
sionais qualifi cados, para planejar, executar 
e gerenciar as inovações tecnológicas que a 
indústria 4.0 demanda.

Além do conhecimento técnico, é neces-
sário estimular a criatividade, a proatividade 
e o gosto pela inovação. Por meio da tecno-
logia é possível fazer a fusão dos mundos 
físico, digital e biológico, com a Manufatura 
Aditiva (Impressão 3D), a IA, IoT, a Biologia 
Sintética e os Sistemas Cyber Físicos (CPS) 
– que são a fusão entre o mundo físico e o 

digital:  no qual  elementos de computação 
conectam-se à toda a inteligência distribu-
ída no ambiente físico e virtual para obter 
um conhecimento profundo sobre meio 
e o usuário, para personalizar e controlar 
com precisão o ambiente de interação dos 
usuários.

Transformar a indústria hoje signifi ca 
que a despeito dos desafi os trazidos pela 
4a revolução industrial, as empresas têm 
espaço para fazer um uso mais efi ciente 
dos seus recursos (humanos, fi nanceiros 
e tecnológicos) para que seus produtos e 
serviços sejam mais competitivos no país 
e no mundo.

Isso se traduz na implementação de formas 
mais efi cientes de gestão com metodologias 
ágeis e enxutas, além de orientar processos 
e decisões a partir da análise em tempo real 
dos dados de produção.

Além destas tecnologias, outros dispositi-

vos terão um papel importante na indústria 
4.0. Como a tecnologia RFID, que vem 
ganhando espaço com os sistemas de ras-
treabilidade industrial, e os módulos IO-Link 
– um poderoso padrão criado pela indústria 
da automação, que funciona através de um 
protocolo de comunicação serial ponto a 
ponto que vem sendo, cada vez mais, utili-
zado para promover a comunicação entre 
sensores e/ou atuadores no chão de fábrica. 

Esses módulos possuem endereço IP pró-
prio, com conexões diretas de alto e baixo 
nível. Portanto, descentralizam e organizam 
a rede de sensores e demais componentes. 
Com fábricas cada vez mais automatizadas 
e máquinas inteligentes, a preocupação 
passa a ser uma maior robustez nos sistemas 
de informação, segurança e comunicação, 
fazendo da tecnologia a sua grande aliada.

(Fonte: Leonel Nogueira é CEO da Global TI).

Manufatura híbrida e a tecnologia na indústria 4.0
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Projetos de Patrocínio 2019-2020. Podem ser inscritos projetos nas áreas 
cultural, esportiva, ambiental e socioeducacional a serem patrocinados no 
ano de 2020. Serão escolhidos projetos cujo orçamento total não ultra-
passe R$ 800 mil. Em linha com a estratégia de fortalecimento da relação 
Porto-Cidade, a  Autoridade Portuária prioriza projetos que conectem 
o Porto com o dia a dia das cidades e das pessoas, promovendo maior 
envolvimento com a comunidade por meio de iniciativas socialmente 
relevantes que ampliem o alcance e o reconhecimento da marca por 
novos públicos. Veja o regulamento no site: (http://www.portodesantos.
com.br/relacoes-com-o-mercado/patrocinio-2/regulamento/).

E - Programa de Trainee 
A B2W Digital - maior plataforma digital da América Latina e dona das 
marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato - oferece 
oportunidade de desenvolvimento profi ssional 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. Podem se candidatar pessoas de todos os cursos que tenham 
se formado entre julho de 2017 e julho de 2019, possuam nível avançado 
de inglês e disponibilidade para residir no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo. Serão considerados diferenciais possuir MBA, pós-graduação ou 
mestrado. Inscrições: (https://traineeb2w.gupy.io/). 

F - Tecnologias de Fundição
Maior feira da América Latina do setor de fundição, a 18ª edição da Feira 
Latino-Americana de Fundição ocorre entre os dias 17 a 20 de setembro, 
no Pro Magno Centro de Eventos. O evento reúne os maiores players do 
mercado e ainda conta com Congresso ABIFA de Fundição (CONAF) e 
um dia dedicado ao 9th BRICS International Foundry Forum, em que os 
países participantes apresentam novas tecnologias de fundição e discutem 
soluções para os problemas que afetam o setor. Destaque do evento, a 
9 º edição BRICS que reunirá representantes do Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul e terá entre os temas a sustentabilidade e todas 
as questões que o assunto evoca. Mais informações: (www.abifa.org.br).

G - Câncer de Mama
No próximo dia 23, no Bourbon Convention Ibirapuera, acontece a VIII 

A - Olimpíada de Matemática
As escolas brasileiras vão disputar uma olimpíada de matemática dentro 
de uma plataforma de jogos digitais. O torneio é destinado a todos os 
alunos da educação infantil até o sexto ano, da rede pública e privada, 
com idades entre 5 e 12 anos, com participação gratuita. O evento, que 
acontece entre os próximos dias 20 e 29, é organizada pela Matifi c, es-
pecializada em gamifi cação para o ensino matemático. A plataforma é 
utilizada por cerca de 500 mil alunos no Brasil, de mais de mil colégios 
públicos e privados. O sistema de jogos matemáticos já é adotado em 45 
países, com milhões de alunos nos cinco continentes e diversos prêmios 
internacionais. Informações: (www.matifi c.com/matifi cgames). 

B - Dia dos Pais
Para celebrar o Dia dos Pais, a Rodobens lançou a campanha “TBT do Pai-
zão”. Até o próximo dia 11, quem postar uma foto com um texto contando 
a história relacionada à imagem, junto à hashtag (#tbtdopaizaorodobens) 
em uma das redes sociais Facebook e/ou Instagram, vai concorrer a um 
voucher de viagem no valor de R$ 2 mil. A ideia da ação é relembrar os 
momentos especiais entre pais e fi lhos, e uma forma bem conhecida nas 
redes sociais de resgatar boas lembranças que fi caram marcadas na me-
mória, é por meio da hashtag #TBT, uma das mais utilizadas no mundo, 
contabilizando mais de 495 milhões de publicações com a hashtag.

C - Leadership Transformation 
A Stefanini e o Insead, uma das maiores e mais prestigiadas escolas de ne-
gócios do mundo, se unem novamente para oferecer aos executivos C-Level 
das empresas de diversos segmentos a 3ª turma do Programa Leadership 
Transformation, que será realizado de 28 de março a 4 de abril de 2020, 
no campus de Fontainebleau, a 75 km de Paris. Trata-se de uma profunda 
imersão em uma sala de aula interativa e personalizada para as necessidades 
específi cas da turma. O curso reúne um corpo docente renomado e com 
ampla experiência em transformação digital, como os professores Felipe 
Monteiro e Nathan Furr. Informações pelo e-mail (insead@stefanini.com). 

D - Projetos Culturais
A Autoridade Portuária de Santos abriu inscrições para a Chamada de 

Conferência Nacional de Lideranças Políticas Femininas. O evento une 
lideranças políticas femininas de todas as regiões do país para trabalhar 
em conjunto com ONGs locais em busca de soluções para o enfrenta-
mento do câncer de mama no Brasil. Objetiva estimular e orientar as 
participantes quanto às possibilidades de infl uenciar a formulação de 
políticas públicas que garantam acesso a atendimento qualifi cado a pa-
cientes com câncer, além de diagnóstico e tratamento ágil e adequado 
no SUS. Serão promovidas palestras e atividades práticas para apoiar o 
desenvolvimento de projetos nos municípios. Mais informações: (http://
liderancas2019.femama.org.br).

H - Market Day 
A startup Suíve, de origem Suíço-Brasileira, participa da 9ª edição do 
Emiliano Market Day. A feira livre acontece neste domingo (4), das 11h 
às 18h, em frente do hotel Emiliano (Rua Oscar Freire, 379), reunindo o 
melhor da alta gastronomia, valorizando o ciclo do alimento, os peque-
nos produtores orgânicos, os processos artesanais e um estilo de vida 
mais consciente, com experiências através de degustações, workshops, 
palestras, e ofi cinas. Com entrada gratuita, os convidados poderão apre-
ciar o ice tea de jabuticaba, maçã e gengibre, com sabor único, oriundo 
do cultivo sustentável em pequenas propriedades. Também poderão 
degustar os ice tea de hibiscus com limão gaseifi cado e hibiscus com 
morango (www.suivie.ch/).

I - Constituição Econômica 
Entre segunda (5) e quinta-feira (8), das 19h às 22h e no dia 9, das 9h 
às 12h, a Fadisp apresenta o Seminário Internacional ‘A Constituição 
Econômica no mundo global’, com a coordenação do professor de Pós-
-Graduação Stricto Sensu da Faculdade, Lauro Ishikawa, ministrado 
pelo professor Andrea Pisaneschi, da Universidade de Siena, na Itália. 
O evento, que será ministrado na língua espanhola, será dedicado 
especialmente para estudantes e profi ssionais da área do Direito, de 
Relações Internacionais e de Administração. Será no Auditório da 
unidade Rebouças. Informações e inscrições: (https://fadisp.com.br/
seminario-internacional/). 

J - Mulheres na Liderança
A Lee Hecht Harrison, consultoria especializada em transição de carreira 
e desenvolvimento de talentos, acaba de abrir inscrições para turma do 
programa “Impulsionando Mulheres na Liderança”. Com objetivo de acelerar 
o desenvolvimento de líderes do sexo feminino e fornecer um pipeline de 
mulheres que inspirarão, buscarão resultados e conquistarão futuros cargos 
de liderança, o programa durará quatro meses (agosto a novembro) e terá 
em seu currículo Assessment Exclusivo, Workshops Presenciais, Workshops 
para Gestores/Mentores e Sessões de Coaching Individuais e em Grupo. 
Mais informações no site: (http://info.lhh.com/mulheres-na-lideranca).

Projetos de Patrocínio 2019-2020. Podem ser inscritos projetos nas áreas 
cultural, esportiva, ambiental e socioeducacional a serem patrocinados no 
ano de 2020 Serão escolhidos projetos cujo orçamento total não ultra

A - Olimpíada de Matemática
As escolas brasileiras vão disputar uma olimpíada de matemática dentro 

A edição de 2019 do 

‘Relatório Mundial da 

Felicidade’ colocou o 

Brasil em um nobre 32º 

lugar entre 156 nações 

analisadas

Um resultado nada mau 
se considerarmos a 
turbulência vivida nos 

últimos anos. No entanto, o 
relatório mostra que já fomos 
mais felizes. Em comparação 
aos anos anteriores, caímos 16 
posições. Parece que o gigan-
te verde-amarelo-sorridente 
está ficando deprimido. E 
ouso dizer que acho essa uma 
perspectiva boa. Afi nal, como 
podemos ser um dos povos 
mais felizes do mundo sendo 
também um dos países mais 
desiguais do planeta? 

E não me refi ro apenas à de-
sigualdade social e econômica, 
mas também a nossa resis-
tência em evoluir e começar 
a transformar esta realidade 
promovendo a diversidade e 
inclusão em nosso dia a dia.

Protegidos em nossas comu-
nidades de iguais, agimos como 
se os privilégios conferido as 
pessoas de um determinado 
gênero, etnia, orientação sexu-
al, idade e status social fossem 
obra do acaso, algo que não se 
pode mudar. 

Pensando assim, deixamos 
de agir de forma ativa pela 
promoção da igualdade. A 
questão é que, quando esta-
mos em nossas bolhas, temos 
a impressão que a realidade é 
igual para todos. Infelizmente, 
não é. Embora tenhamos boas 
intensões, vivemos passiva-
mente cercados de privilégios, 
e desta forma, contribuímos 
para a desigualdade que tanto 
judia de nosso país. 

O privilegio, conceito nem 
sempre fácil de entender, 
representa uma vantagem ou 
imunidade especial gozada 
por uma ou mais pessoas, em 
detrimento da maioria; uma 
oportunidade ou permissão 
dada a certas pessoas com ex-
clusividade. Privilégio também 
tem a ver com tudo aquilo que 
para um grupo é regra e para 
outros é exceção.

Quando olhamos a vida atra-
vés da lente da diversidade, 
enxergamos que privilégio 
tem a ver com tudo aquilo que 
você não precisa se preocupar 

por ser quem é. Por exemplo, 
se você passa por um grupo 
de policiais e não tem que se 
preocupar com o risco de uma 
abordagem mais violenta, você 
provavelmente não sofre dis-
criminação racial. Será que um 
afrodescendente se sentiria 
tranquilo da mesma forma? 

Se você, heterossexual, se 
sente livre para manifestações 
públicas de afeto com seu 
namorado ou namorada, saiba 
que isso não é uma realidade 
para comunidade LGBTQ+. 
Se você não tem que se pre-
ocupar se gasta o seu pouco 
dinheiro com o seu almoço ou 
com a passagem do ônibus do 
dia, com certeza você goza de 
privilégio econômico.

E nesse contexto, as em-
presas, que serão benefi ciadas 
pelos comprovados frutos da 
diversidade e inclusão, têm 
um importante papel trans-
formador a realizar. Elas de-
vem ser lugares seguros para 
que as pessoas possam ser 
acolhidas e incluídas a partir 
de suas diferenças, para que 
possam desfrutar das mesmas 
oportunidades, contribuir com 
seus talentos e participar das 
estratégias e dos resultados 
dos negócios. 

Isolados em nossas bolhas, 
não adquirimos a necessária 
consciência da realidade e per-
mitimos que uma imensurável 
potencialidade se perca por 
falta de oportunidade. Todos 
queremos ser felizes e prati-
car o bem, mas como mudar 
nossos hábitos e atitudes dá 
um certo trabalho, seguimos 
inconscientes e praticando o 
mal todos os dias.

Voltando ao ‘Relatório Mun-
dial da Felicidade’, lembramos 
que nossas escolhas e nossas 
atitudes transformam. Sendo 
na família, na comunidade ou 
no trabalho. Escolher sair da 
bolha e enxergar a realidade 
como ela é me parece um bom 
caminho. Um bom primeiro 
passo para termos a consci-
ência e a coragem de dizer 
sim ou não para um futuro 
mais inclusivo, embalado na 
igualdade de oportunidades e 
na redução de privilégios.

(*) - É conselheiro da Ampro 
(Associação Nacional das Agências 
de Live Marketing) e sócio-fundador 

da um.a #diversidadeCriativa, 
agência especializada em eventos, 

campanhas de incentivo e trade.

Ronaldo Ferreira Jr (*)

Dia dos Pais: comércio 
deve movimentar 20 
bilhões de reais

A lenta recuperação do atual 
cenário econômico no país 
não parece ter desanimado os 
fi lhos brasileiros. De acordo 
com levantamento realizado 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) nas 27 
capitais brasileiras, 67% dos 
consumidores pretendem ir 
às compras por conta do Dia 
dos Pais. A taxa representa 
um aumento de seis pontos 
percentuais em relação a 2018. 

Na prática, isso signifi ca que 
aproximadamente 105 milhões 
de pessoas devem comprar 
presentes para entregar a seus 
entes queridos no segundo do-
mingo de agosto. O valor que os 
entrevistados pretendem dis-
pender com os “mimos” também 
subiu: em média, pretende-se 
gastar R$ 189,98, R$ 41 a mais 
do que em 2018 – gerando no co-
mércio um movimento de cerca 
de R$ 20 bilhões. Mas isso não 
signifi ca que todos os entrevis-
tados pretendem investir mais 
na compra do presente.

A maior parte (43%) deve 
comprar apenas um presente 
e apenas 26% devem gastar 
mais para agradar o pai. Destes, 
43% querem adquirir presentes 
melhores e 28%, aproveitar o 
aumento do seu salário. A maio-
ria (38%), no entanto, planeja 
gastar o mesmo valor do ano 
anterior. Enquanto isso, 21% 
querem gastar menos – 37% 
com o objetivo de economizar, 
31% motivados pelo orçamento 
apertado e 20% pelo desempre-
go (CNDL/SPCBrasil).

A mais famosa delas é o 
Bitcoin. A medida vale 
para empresas, pessoas 

físicas e corretoras que usam 
esse sistema de transações 
fi nanceiras. As regras para essa 
prestação de contas estão de-
fi nidas na Instrução Normativa 
RFB 1.888/2019. 

As informações sobre cada 
transação deverão ser regis-
tradas mensalmente. Por isso, 
o primeiro registro será reali-
zado em setembro, com base 
nos dados de agosto. A norma 
estabelece que as informações 
sobre as transações deverão 
ser prestadas com a utilização 
do sistema Coleta Nacional. 
Dois atos declaratórios exe-
cutivos da Coordenação-Geral 
de Programação e Estudos 
(Copes) foram publicados em 
junho. Eles trazem os manuais 

A coleta de informações sobre esse tipo de operação é uma 

tendência mundial.

A produção industrial do país recuou 0,6% 
na passagem de maio para junho. Essa foi a 
segunda queda consecutiva do indicador, que 
acumula perda de 0,7% em dois meses. Os dados 
são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção 
Física, divulgada ontem (1º) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

A produção também recuou na comparação 
com junho do ano passado (-5,9%), na média 
móvel trimestral (-0,1%), no acumulado do 
primeiro semestre (-1,6%) e no acumulado 
de 12 meses (-0,8%). Na passagem de maio 
para junho, a produção industrial recuou em 
17 dos 26 ramos industriais pesquisados, com 
destaque para produtos alimentícios (-2,1%), 
máquinas e equipamentos (-6,5%) e veículos 

automotores, reboques e carrocerias (-1,7%).
Por outro lado, nove setores tiveram alta 

na produção de maio para junho. A principal 
delas foi observada nas indústrias extrativas, 
que avançaram 1,4%. Esse foi o segundo cres-
cimento consecutivo do indicador, que acumula 
taxa de 11% em dois meses. Entre as quatro 
grandes categorias econômicas, a maior queda 
foi observada entre os bens de consumo semi 
e não duráveis (-1,2%). 

Os bens de consumo duráveis recuaram 0,6%. 
Também tiveram queda os bens de capital, 
isto é, as máquinas e equipamentos (-0,4%), 
e os bens intermediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no setor produtivo 
(-0,3%) (ABr).

A produção industrial recuou em 17 dos 26 ramos industriais pesquisados.
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Marcos Issa/CPMemória

Transações com criptomoedas 
devem ser declaradas

Desde ontem (1º), começou a valer a obrigatoriedade de prestação de informações à Receita Federal 
sobre operações de compra e venda envolvendo moedas virtuais (criptomoedas ou criptoativos)

conjuntamente, ultrapassar 
R$ 30 mil, e inclui todo tipo 
de operação, como compra 
e venda, permuta, doação, 
transferência de criptoativo, 
entre outras. Segundo a Re-
ceita, o mercado de moedas 
digitais no Brasil possui mais 
investidores que a Bovespa 
(B3), que têm cerca de 800 
mil pessoas cadastradas. Além 
disso, esse mercado movimen-
tou, apenas em 2018, mais de 
R$ 8 bilhões no país.

A coleta de informações sobre 
esse tipo de operação é uma 
tendência mundial e se inten-
sifi cou em vários países após 
ação de grupos que estariam 
se utilizando do sistema para a 
prática de crimes como lavagem 
de dinheiro, sonegação fi scal 
e fi nanciamento do tráfi co de 
drogas e armas (ABr).

de orientação do layout e de 
preenchimento do sistema re-
lativas às operações realizadas 
com criptoativos. 

Segundo a norma, as infor-
mações deverão ser prestadas 
sempre que o valor mensal 
das transações, isolado ou 

Produção industrial recua 0,6% 
de maio para junho no país
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Reconhecimento facial 
e a Proteção

de Dados Pessoais

Os sistemas de 

reconhecimento 

facial são cada vez 

mais utilizados para 

diferentes serviços

Desbloqueio de smar-
tphones, carros au-
tônomos, formas de 

pagamento (China), vigilância 
policial, vigilância privada para 
segurança, câmeras de trânsi-
to, marcação em fotos e posts 
em mídias sociais, embarque 
em aeronaves, dentre outros 
exemplos que poderiam ser 
citados. Parece um sonho, 
onde basta um sorriso para 
que muitos serviços estejam 
a nossa disposição, em um 
mundo seguro e confi ável.

Recentemente, foi noticiado 
que o estado de São Paulo 
pretende adotar a tecnologia 
de reconhecimento fácil nas 
linhas de metrô; além disso, 
em outros estados da Federa-
ção, a polícia já usa o sistema 
na tentativa de identificar 
criminosos. Também pode-
mos lembrar do sistema de 
reconhecimento facial da linha 
Amarela (Linha 4) do Metrô 
de SP, que acabou na Justiça, 
por violação da privacidade 
dos usuários.

A privacidade é, sim, o prin-
cipal fundamento para que 
esse sistema não seja muito 
bem visto por muitos. É graças 
ao reconhecimento facial que 
Estados não democráticos es-
tão criando sistemas de “score” 
social (China, por exemplo), 
baseado no comportamento 
dos cidadãos – monitorados o 
tempo todo, de forma quase 
ininterrupta (sobre a vigilância 
incessante, Londres leva isso 
a outro patamar, para não 
falarmos dos EUA e do caso 
Edward Snowden).

Além da violação da pri-
vacidade e, principalmente, 
da necessária adequação da 
utilização desta tecnologia 
às bases legais de coleta e 
tratamento de dados pessoais 
previstas na legislação brasilei-
ra (Lei nº 13.709/2018), outra 
questão merece profunda 
análise. No meio dessa onda 
de “disrupção” e de “inovação 
desenfreada”, o fato é que o 
sistema de reconhecimento 

fácil é absurdamente falho. 
Falho a ponto de ter sido recen-
temente banido na cidade de 
São Francisco/EUA (coração 
do Vale do Silício e sede das 
mais famosas empresas de 
tecnologia do mundo).

O motivo do banimento foi 
a privacidade (do receio com 
um Estado opressivo, na linha 
do que vem acontecendo na 
China), mas também o seu mau 
funcionamento e baixa confi a-
bilidade, já comprovados em 
diversos estudos ao redor do 
mundo. O Rio de Janeiro – que 
adotou tal sistema – já sentiu 
isso na pele. Logo no segundo 
dia de funcionamento, uma 
mulher foi detida pela Polícia 
Militar e depois descobriu-se 
que havia sido falha do sistema 
de reconhecimento facial. 

A mesmíssima coisa (falha 
no reconhecimento) ocorreu 
em Nova York, conforme re-
latado pelo The Wall Street 
Journal. Em Londres, um 
estudo sugere que o sistema 
falhe em 80% das vezes. O 
jornal inglês The Independent 
produziu uma matéria em 
abril de 2019 apontando que 
o carro autônomo tem maior 
probabilidade de atropelarem 
negros do que brancos, na 
medida em que o sistema de 
reconhecimento facial não 
identifi cava satisfatoriamente 
que negros eram pessoas. 
Podemos lembrar, ainda, do 
sistema do Google Fotos que 
acabou identificando uma 
pessoa negra como sendo um 
gorila. Trágico e deprimente. 

A BBC, em maio de 2019, 
chegou a reportar que o uso de 
sistemas de reconhecimento 
facial é perigosamente irres-
ponsável. Infelizmente, um 
sistema absurdamente falho 
e problemático está ganhando 
cada vez mais espaço no Brasil, 
colocado em risco a população, 
seja em relação à falha do re-
conhecimento fácil, seja em 
relação à vigilância constante 
e opressora, seja, por fi m, em 
relação à utilização dos dados 
coletados (e sua provável ina-
dequação com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais).

(*) - É professor de Direito Civil, 
Direito Digital e Direito

da Inovação da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

Marcelo Chiavassa de Mello (*)

Para ampliar a oferta de 
serviços médicos em locais de 
difícil provimento ou de alta 
vulnerabilidade, além de formar 
médicos especialistas em Medi-
cina de Família e Comunidade, 
o governo lançou, ontem (1º), o 
Programa Médicos pelo Brasil. 
A estratégia ampliará em cerca 
de 7 mil vagas a oferta de médi-
cos em municípios onde há os 
maiores vazios assistenciais na 
comparação com o programa 
Mais Médicos, sendo que as 
regiões Norte e Nordeste juntas 
têm 55% do total dessas vagas. 
Ao todo, serão 18 mil vagas 
previstas, sendo cerca de 13 
mil em municípios de difícil 
provimento.

A Atenção Primária à Saúde, 
onde os médicos do programa 
vão atuar, é a base do SUS, 
onde as doenças mais fre-
quentes são acompanhadas, 
como diabetes, hipertensão 
e tuberculose. A proximidade 
da Equipe de Saúde da Família 
com a comunidade permite 
que se conheça melhor o cida-
dão, garantindo maior adesão 
aos tratamentos e às inter-

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Brasil vira 
aliado
extra-
OTAN

dos EUA
O governo os Estados 

Unidos designou oficial-
mente o Brasil como um 
aliado prioritário extra-
-OTAN, como havia prome-
tido o presidente Donald 
Trump a Jair Bolsonaro, em 
um encontro em Washing-
ton. A confirmação foi dada 
na noite de quarta-feira 
(31). O status de aliado 
prioritário extra-OTAN 
era almejado pelo governo 
Bolsonaro.

Na prática, o Brasil vira 
um comprador preferen-
cial de equipamentos e 
tecnologias militares dos 
Estados Unidos,  a lém 
de ter autorização para 
participar de leilões orga-
nizados pelo Pentágono. 
Como aliado extra-OTAN, 
o Brasi l  também terá 
prioridade para promover 
treinamentos militares 
com as Forças Armadas 
norte-americanas. Até o 
momento, apenas 17 países 
no mundo eram considera-
dos aliados fora da OTAN 
pelos EUA. Na América do 
Sul, somente a Argentina 
tinha esse status.

As outras nações são Aus-
trália, Bahrein, Egito, Isra-
el, Japão, Jordânia, Kuwait, 
Marrocos, Nova Zelândia, 
Paquistão, Filipinas, Coreia 
do Sul, Taiwan, Tailândia, 
Afeganistão e Tunísia. A 
designação de aliado priori-
tário extra-OTAN se refere 
justamente a países que não 
compõem a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte. 

Fundada em 4 de abril de 
1949, no início da Guerra 
Fria, a entidade hoje tem 
29 países aliados, todos 
da Europa e da América 
do Norte, com o objetivo 
de cooperação coletiva 
em defesa. Isso significa 
que um eventual ataque 
a um membro da OTAN 
é considerado como uma 
agressão a todos (ANSA).
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Os governos da Itália e do 
Brasil assinaram um memo-
rando de entendimento para 
o fi nanciamento de atividades 
previstas no artigo 2 do acordo 
bilateral sobre cooperação 
científi ca, datado em feve-
reiro de 1997. O documento 
terá duração de três anos e 
tem como objetivo fortalecer 
a colaboração entre as duas 
nações no campo científi co e 
tecnológico, principalmente 
em setores como aeroespacial, 
energias renováveis, matérias-
-primas, meio ambiente e 
agricultura.

O memorando foi assinado 
em Brasília, nas presenças do 
embaixador da Itália Antonio 
Bernardini; do presidente do 
Conselho Nacional de Fun-
dações Estaduais de Amparo 
à Pesquisa (Confap), Evaldo 
Ferreira Vilela; do chefe da di-

visão de promoção tecnológica 
do Itamaraty, Luis Fernando 
Machado; e da atual diretora do 
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações, 
Maria Zaira Turchi.

De acordo com a Embaixada 
italiana, a medida é considerada 
o primeiro passo na seleção de 
projetos de pesquisa que serão 
cofi nanciados pelo Ministério 
das Relações Exteriores e Co-
operação Internacional e pelas 
Fundações Estaduais (FAPs). 
Os métodos de divulgação dos 
fundos e de seleção, no entanto, 
ainda serão defi nidos por meio 
de um edital específi co, que 
está sendo produzido. Com a 
nova medida, a expectativa é 
de que os mecanismos de co-
operação intergovernamental 
previstos no acordo fi rmado 
em fevereiro de 1997 sejam 
reativados (ANSA).

O documento objetiva fortalecer a colaboração entre as duas 

nações no campo científi co e tecnológico.

Reprodução/Farnesina

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (1º) que a troca de 
membros da Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos aconteceu por que 
“mudou o presidente” da Repú-
blica. “O motivo é que mudou o 
presidente, agora é o Jair Bol-
sonaro, de direita. Ponto fi nal. 
Quando eles botavam terrorista 
lá, ninguém falava nada. Agora 
mudou o presidente. Igual 
mudou a questão ambiental 
também”, disse, ao deixar o 
Palácio da Alvorada.

O governo trocou quatro dos 
sete membros da comissão. De 
acordo com o decreto, publicado 
ontem no DOU, Marco Vinicius 
Pereira de Carvalho substitui 
Eugênia Augusta Gonzaga Fáve-
ro na presidência do colegiado; 
Weslei Antônio Maretti substitui 
Rosa Maria Cardoso da Cunha; 
Vital Lima Santos substitui João 
Batista da Silva Fagundes; e 
Filipe Barros Baptista de Toledo 
Ribeiro substitui Paulo Roberto 
Severo Pimenta.

O governo trocou quatro dos sete membros da comissão.

A proposta passou em 
primeiro turno pelo 
Plenário da Câmara e, 

depois de votada em segundo 
turno pelos deputados (o que 
deve ocorrer a partir de terça-
-feira, dia 6), começa a tramitar 
na CCJ do Senado, onde terá 
como relator o senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE).

A inclusão ou não de estados 
e municípios na reforma deve 
ser um dos temas polêmicos a 
serem defi nidos, assim como 
a situação de categorias pro-
fissionais específicas, como 
professores e policiais, que 
foram beneficiadas na reta 
fi nal da tramitação na Câmara. 
O vice-líder do governo, Izalci 
Lucas (PSDB-DF), acredita que 
a tramitação deve ser menos 
complicada de agora em diante. 
E que será mais fácil aprovar 
uma vez que os senadores já 
vêm acompanhando as vota-
ções dos deputados.

Oposicionistas, no entanto, 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Tasso Jereissati, que será

o relator da proposta na CCJ.
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A Comissão de Educação do Senado 
analisa projeto que incentiva as ma-
nifestações artísticas e apresentações 
culturais em vias e demais logradouros 
públicos, como estacionamentos, termi-
nais e estações. Do senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB), aguarda rece-
bimento de emendas.

De acordo com o projeto, são apresenta-
ções culturais as apresentações artísticas, 
musicais, de poesias, teatro, danças, expo-

sições de arte e outras. A proposta veda 
a cobrança de cachê, admitindo apenas a 
solicitação de contribuições voluntárias.

“Nosso país é reconhecido pela sua 
diversidade cultural e pela criatividade 
de seus artistas. Seja na música, na 
dança, no teatro ou nas artes visuais, 
as manifestações artísticas proliferam e 
merecem tanto reconhecimento quanto 
remuneração justa. Os artistas prolife-
ram e merecem tanto reconhecimento 

quanto remuneração justa”, argumentou 
Veneziano.

O senador destaca que as apresenta-
ções já acontecem diariamente por todo 
o país e que elas devem ser organizadas 
para não prejudicar o bem-estar do usu-
ário e nem a qualidade dos serviços de 
transporte. “Nossa intenção é proteger 
e incentivar a prática, garantindo aos ar-
tistas profi ssionais o direito ao trabalho”, 
pontuou (Ag.Senado).

Previdência será primeiro desafi o 
dos senadores neste semestre

O segundo semestre reserva aos senadores um dos maiores desafi os desta legislatura: a votação da 
reforma da Previdência

não têm o mesmo otimismo. O 
senador Jean Paul Prates (PT-
-RN) afi rmou que, se depender 
da oposição, o Senado aprovará 
a proposta apenas quando o 
texto corrigir as injustiças e os 
problemas nela contidos. “Por 
isso, acho incorreto fi xar uma 
data. Pode ser uma semana ou 

seis meses. O importante é que 
a reforma combata, de fato, os 
privilégios e não prejudique 
os mais pobres, como faz atu-
almente, mesmo depois dos 
avanços promovidos”, afi rmou.

Para o senador Tasso Jereis-
sati, uma possível inclusão dos 
estados e municípios — ponto 

que não foi defi nido pela Câ-
mara — não deve atrasar a 
tramitação da reforma como um 
todo no Senado, visto que uma 
alternativa mais provável é a 
apresentação de uma proposta 
de emenda à Constituição para 
tramitar de forma paralela (Ag.
Senado).

Governo abre 18 mil vagas 
para médicos pelo Brasil

venções médicas propostas. 
Assim, neste nível de atenção, 
é possível resolver cerca de até 
80% dos problemas de saúde, 
sem a necessidade de interven-
ção na emergência de Unidades 
de Pronto-Atendimento (UPA 
24h) ou de hospitais.

“A ampliação do acesso a 
esses serviços nas Unidades de 
Saúde da Família é prioridade. 
Assim, vamos promover a qua-
lidade de vida da população e 
intervir nos fatores que colocam 

a saúde em risco, como falta 
de atividade física, má alimen-
tação, uso de tabaco, dentre 
outros. Também vai trazer 
para perto da comunidade ser-
viços como consultas médicas, 
exames, vacinas, radiografi as 
e pré-natal para gestantes”, 
destacou o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta. Esse 
novo programa pagará salário 
de até R$ 21 mil no primeiro 
ano de atuação, com contrata-
ção via CLT (Agência Saúde).

Mudança na cúpula da comissão 
sobre desaparecidos políticos

A Comissão foi criada em 
1995, durante o governo de 
Fernando Henrique Cardoso, 
para fazer o reconhecimento 
de desaparecidos em razão 
de participação ou acusação 
de participação em atividades 
políticas no período de 2 de 
setembro de 1961 a 15 de agosto 
de 1979. O período abrange 
parte do regime militar até o 

ano em que foi promulgada a 
Lei da Anistia.

Hoje vinculada ao Ministério 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos, a partir de 2002, a 
comissão passou a examinar e 
reconhecer casos de morte ou 
desaparecimento ocorridos até 
5 de outubro de 1988, data de 
promulgação da Constituição 
(ABr).

Brasil e Itália assinam 
memorando de 

cooperação científi ca

Apresentações artísticas em transportes



Nicholas Nassim Taleb 

fala que deveríamos 

ter um dia nacional 

para celebrar os 

empreendedores. 

Isso, segundo ele, seria 
uma forma de compen-
sação por eles tomarem 

riscos pelos outros, um ato 
de heroísmo fundamental 
para o crescimento e até 
sobrevivência de economias. 
Além disso, poucos compre-
endem que os que dão certo 
são beneficiados pelos que 
fracassaram, já que proveram 
conhecimentos sobre o que 
pode dar errado. 

Taleb comenta que, assim 
como sociedades honram 
soldados mortos e não os 
consideram fracassados, 
não deveríamos considerar 
empreendedores como fra-
cassados “a não ser que eles 
ajam de maneira covarde”. 
Se você quer entender o que 
significa um empreendedor 
covarde leia o livro “Bad 
Blood” (editora Alta Books) 
ou assista o recém-lançado 
documentário “The Inven-
tor: Out for Blood in Silicon 
Valley”.

Eles contam a história da 
Theranos e de sua fundadora, 
Elizabeth Holmes, que aos 
19 anos largou seus estudos 
na Universidade de Stanford 
para se dedicar ao propósito 
de fazer a diferença na vida 
das pessoas. Sua revolucioná-
ria empresa prometia realizar 
mais de 250 diagnósticos de 
doenças a custos extrema-
mente acessíveis com sangue 
colhido por uma pequena 
perfuração no dedo e exa-
minado em alguns minutos. 

A Theranos chegou a valer 
cerca de US$ 10 bilhões, fe-
chou contrato bilionário com 
uma das maiores redes de far-
mácias dos Estados Unidos 
e até influenciou a mudança 
de legislação do Estado do 
Arizona, que permitiu a indi-
víduos realizarem exames de 
sangue sem a necessidade de 
solicitação médica. De fato, 
a empresa nunca conseguiu 
chegar perto do que oferecia, 
apesar de já estar vendendo, 
aparentemente com a es-
perança de nos bastidores 
encontrar uma solução para 
o problema em que se meteu. 

Essa prática conhecida 
como “fake until you make 
it” (algo como enganar até 
conseguir), não é nova (o 
documentário relata Thomas 
Edison enganando investi-
dores por vários anos até 
conseguir lançar a lâmpada 
incandescente). Mas o con-
texto em que vivemos pode 
favorecer esse tipo de ati-
tude. No rastro do advento 
de novas tecnologias e uma 
explosão de startups com 
valores de mercado infla-
cionados, contar histórias 
legais tem resultado em bons 
negócios. 

Isso fi ca evidente quando 
se conversa com muitos em-
preendedores: a referência 
principal do que significa 
empreender mudou de cons-
truir um legado como o de Bill 
Gates ou Jorge Paulo Lemann 
para desenvolver rapidamen-
te um negócio, com uma bela 
narrativa, que garanta uma 
boa estratégia de saída para 
se tornar rico rapidamente. 
Já ouvi: “tenho que manter 
o valor da minha empresa 
até que eu seja adquirido” 
ou “preciso vender o negócio 
antes da próxima recessão”. 

Muitos investidores para-
ram de valorizar o conheci-
mento na área e o compromis-
so com a realização de uma 
intenção para colocar dinhei-
ro e manipular ‘valuations’ 
em histórias que possam ser 
vendidas. Eventualmente, 
algumas delas viram unicór-
nios, mesmo com modelos de 
negócio que estão longe de se 
provar. Só nos últimos cinco 
anos conversei com cente-
nas de startups de serviços 
profi ssionais, área em que 
oferecer soluções baseadas 
em inteligência artifi cial e 
machine learning virou ca-
minho fácil para conquistar 
novos clientes e convencer 
investidores. 

O ponto é que muito do 
que é prometido só é possí-
vel com uma quantidade de 
dados e uma capacidade de 
processamento além do que 
essas startups conseguem 
acessar. Ainda assim os re-
sultados são questionáveis 
já que operam em contextos 
em que a ciência de dados é 
de baixa validade e onde as 
variáveis que infl uenciam os 
resultados, muitas subjetivas, 
difi cultam o entendimento da 
causalidade. 

Isso não as impede de cap-
tar dezenas de milhões de 
dólares, a maioria destinados 
a marketing e vendas (em vez 
de produtos e tecnologias), 
que são utilizados para cap-
tar clientes e justifi car seus 
valores de mercado.

Obviamente não dá para 
ignorar o impacto das novas 
tecnologias e modelos de ne-
gócios e também que existem 
empreendedores sérios que, 
mesmo falhando, continuarão 
a transformar o mundo. Mas 
não dá para sair acreditando 
em milagre. Muito do que é 
oferecido por startups são 
soluções emergentes que 
apesar de parecerem ideias 
geniais precisam ser prova-
das. 

Organizações podem ob-
servar mais e evitar cair em 
armadilhas, se engajando 
em pequenos projetos e os 
escalando à medida em que 
provam ser efi cientes. Fe-
lizmente, muitos deles não 
oferecem os mesmos riscos 
para a vida das pessoas como 
a Theranos. Mas podem dei-
xar muitos mentirosos ricos.

(*) - É vice-presidente executivo 
de estratégia e desenvolvimento 
corporativo da consultoria LHH, 

baseado em Nova York.

Empreendedores 
covardes fazem mal 

à economia
Claudio Garcia (*)

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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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.

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.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Ata da As-
sembleia Geral Ordinária, realizada em 10/04/2019 - Data, 
Hora e Local: 10/04/2019, às 09h, na sede social na avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital. Convocação: 
edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos 
dias 12, 13 e 14/03/2019. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da 
Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretá-
rio: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia 
deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do 
artigo 130, §1º da Lei 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 27/03/2019, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas nos 
mesmos jornais, nos dias 12, 13 e 14/03/2019; 2. fixar em R$ 
0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos 
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerra-
mento: nada mais havendo a tratar, o sr.  Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária. São Paulo, 10/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soa-
res Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begô-
nias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; 
Companhia Brasileira de Fiação, p. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Glicínea Empreendi-
mentos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto 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 Gior-
gi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 10/04/2019. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi-Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Se-
cretário. JUCESP 286.368/19-5 em 29/05/2019.

Logos Tecnocom S.A.
CNPJ/MF nº 04.209.741/0001-38  –  NIRE 35.300.343.182

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/04/2019
Data e Horário: Realizada aos 25/04/2019, às 14hs30min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, SP, na Rua Líbero Badaró, nº 377, conjunto 603, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos termos dos § 4º, dos 
artigos nº 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Antonio João Oliveira Rocha, Presidente da mesa; e José Affonso Junqueira 
Netto, Secretário da mesa. Presença: acionistas representando 100% votante do Capital Social. Ordem do Dia: I. Aprovação 
das demonstrações contábeis da sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; e II.  Destinação dos 
resultados correspondente ao exercício supracitado. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por una-
nimidade, e na melhor forma do Direito: Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovar as demonstrações contábeis da sociedade 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, as quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações 
nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas e Negócios, ambas veiculadas no dia 20/03/2019, tudo na forma 
dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e II. Fica aprovada a destinação dos resultados da companhia corresponden-
tes ao exercício supracitado, conforme demonstrações contábeis constantes nas publicações em anexo supramencionadas. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em livro próprio da companhia, 
dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) Antonio João Oliveira Rocha, Presidente da 
mesa; e José Affonso Junqueira Netto, Secretário da mesa. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das 
Assembleias Gerais, nas folhas 60 a 62, na forma da IN DREI nº 38/2.017. São Paulo, 25/04/2019. Antonio João Oliveira 
Rocha - Presidente da Mesa; José Affonso Junqueira Netto - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP 
nº 302.631. JUCESP nº 345.847/19-2, em 02/07/2019.

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que lhe
confere os Artigos 24 e 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os associados
para se reunirem no dia 20 de Agosto de 2019, em Assembleia Geral Ordinária, às
10:00 horas em 1ª convocação com a metade mais um dos associados e às 10:30 horas,
com qualquer número de associados nos termos do Artigo 29, na Rua Boa Vista, 175, 1º
andar, sala do pregão, nesta Capital do Estado de São Paulo, para Apreciação e
Deliberação dos Assuntos: a) Plano de Metas para o exercício de 2020; b) Contas e
Balanço do exercício de 2018. Assembleia Geral Extraordinária: a) Mudança de
Endereço, Praça da Sé nº 21 1º andar sala 101 para Praça da Sé nº 21 9º andar Sala 903,
b) Outros Assuntos. São Paulo, 01 de Agosto de 2019.

Carlos Roberto Sabiá - Presidente

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. 

De acordo com Fabio 
Pinto, especialista em 
carros e CEO da Carfl ix, 

startup que conecta comprado-
res e vendedores de seminovos 
selecionados, não existe má-
gica na hora de economizar o 
combustível, mas alguns maus 
hábitos e a falta de cuidado 
pode fazer o carro “beber” mais. 

“Dirigir de maneira correta, ter 
a manutenção em dia e tomar cui-
dado ao escolher o combustível 
na hora de abastecer são regras 
básicas, mas acima de tudo quem 
dirige precisa conhecer seu 
carro. É sempre importante des-
tacar que cada modelo de carro 
possui características próprias e 
o motorista precisa fi car atento 
a todas eles”, explica, ao separar 
5 truques que podem ajudar a 
poupar nas próximas paradas 
no posto. 

1. Cheque a calibragem dos 
pneus - Pode parecer que uma 
coisa não tem nada a ver com 
a outra, porém, o consumo de 
combustível está relacionado 
também com a calibragem er-
rada dos pneus. É necessário 
fi car atento já que o seu carro 
pode não estar com a pressão 
recomendada pelo fabricante. 
Se você roda por estradas em 
mau estado de conservação, o 
ideal é conferir a calibragem 
pelo menos a cada 15 dias ou 
semanalmente. 

Pneus com pressão 10% 
abaixo do recomendado po-
dem aumentar o consumo de 
combustível entre 6% e 10%, 
dependendo das características 
do veículo. Além disso, muito 
peso também colabora para o 

R
ev

is
ta

 N
ew

s

Dicas para diminuir o consumo 
de combustível do seu carro

“Dirigir de maneira correta, ter a manutenção em dia e tomar cuidado ao escolher o combustível na hora 
de abastecer são regras básicas, mas acima de tudo quem dirige precisa conhecer seu carro

consumo de combustível. Se 
o seu carro está pesado com 
bagagens e passageiros é es-
sencial calibrar os pneus.

2. Mantenha o fi ltro de ar 
limpo - O uso do ar condicio-
nado é um dos principais vilões 
do consumo de combustível. É 
importante verifi car se o fi ltro 
de ar está sujo ou se precisa 
ser substituído. Em alguns 
casos, a falta de manutenção do 
fi ltro é o que reduz o fl uxo de 
ar, gerando uma compensação 
que injeta mais combustível 
- esse aumento no consumo 
pode chegar a até 8%. Siga a 
quilometragem indicada pelo 
fabricante para a substituição 
do fi ltro de ar.

3. Fique de olho no local 
que abastece - A adulteração 
de combustível pode provocar 
graves danos no motor do seu 
carro e também aumentar o 
consumo de combustível do 
veículo. Dependendo do tipo 
de adulteração, o motorista só 
vai perceber algum problema ao 
checar a média de consumo no 
computador de bordo ou quan-
do for abastecer novamente. 
Abasteça apenas em postos de 
confi ança. Nem sempre o menor 
preço é a melhor opção.

4. Verifi que a bobina de igni-
ção - A bobina é responsável por 
gerar a corrente para as velas, 
que produzem a faísca que dará 
início a queima de combustível. 

Quando está com defeito, esse 
acessório pode causar perda de 
potência e consumo exagerado. 
O consumo aumenta porque 
não há tensão sufi ciente para 
queimar o combustível, e para 
compensar isso mais combus-
tível será injetado.

5. Fique atento ao seu hábito 
de dirigir - Procure trocar a mar-
cha em rotações mais baixas, 
sem forçar o motor em situações 
desnecessárias. A prática de 
andar com em ponto morto não 
é uma das formas de economia. 
Ande sempre com o carro engre-
nado, mesmo em descidas, para 
melhorar o consumo.

 
Fonte e mais informações:

 (www.carfl ix.com.br). 

A adulteração de combustível pode provocar graves danos no motor do seu 

carro e também aumentar o consumo de combustível do veículo.

 Giuliano K. Gioia (*)

Com a aprovação da reforma 
previdenciária em primeiro 
turno pela Câmara, o Governo 
já se movimenta na articulação 
de outra reforma, a tributária. 

Liderada pelo ministro da 
economia, Paulo Guedes, a 
emenda concentrará, princi-
palmente, na unifi cação dos tri-
butos incidentes nas operações 
com bens e mercadorias e nas 
prestações de serviços.

É nítida que haverá barreiras 
na criação de um imposto a ser 
sugerido pelo governo, tendo 
em vista o pacto federativo e 
os benefícios fi scais. 

Uma das propostas da refor-
ma, a proposta do deputado 

Baleia Rossi, pede a substitui-
ção de cinco tributos, sendo os 
federais (PIS, COFINS e IPI), o 
estadual (ICMS) e o municipal 
(ISS) pelo IBS (Imposto sobre 
Bens e Serviços), cuja receita 
seria compartilhada entre 
União, Estados e Municípios. 
É preciso olhar com bons olhos 
essas medidas, uma vez que o 
objetivo é simplifi car a tributa-
ção para as empresas e tornar 
o processo mais transparente e 
não aumentar a carga tributária. 

Atualmente é tanto tributo 
que o empresário não tem ideia 
de quanto ele efetivamente 
paga. Toda a somatória é apro-
ximada e não exata, ou seja, não 
há clareza. Tendo um único im-
posto, além de gerir mais fácil, 

o empreendedor brasileiro terá 
mais conhecimento e controle 
sobre os encargos tributários. 
Igualmente como simplifi car os 
processos fi scais, a aprovação 
da reforma tributária também 
promoverá o crescimento eco-
nômico no País.

As empresas terão menores 
esforços para cumprimento 
das obrigações fi scais e com a 
legislação enxuta haverá mais 
tempo e dinheiro para rever 
os investimentos e apostar 
na geração de empregos. O 
processo tributário tornou-se 
tão complexo que hoje as em-
presas chegam a fazer reservas 
de budget para arcarem com 
possíveis autuações, dinheiro 
este que poderia ser revertido 

para a ampliação do negócio. 
Fora todo o cumprimento das 

obrigações, que somam aproxi-
madamente de 2, 6 mil horas, o 
que signifi ca mais de oito vezes 
do tempo dedicado nos Estados 
Unidos ou na União Europeia. 
Não há como sustentar o cres-
cimento das empresas em um 
País com medidas tributárias 
tão complexas. O respiro para 
a nação será a reforma. 

Cabe agora o empenho neces-
sário para que a proposta saia 
do papel e torne real em nome 
do crescimento do Brasil.

(*) - É especialista fi scal na Taxweb, 
pioneira em Digital Tax para o 

Compliance Fiscal das empresas 
(www.taxweb.com.br).

Reforma tributária: a aposta para a retomada do crescimento
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DANIEL DI GREGORIO, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido no dia 30/11/1988 em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - 
SP, fi lho de Franco Di Gregorio e de Maria Thereza Aparecida Burti Di Gregorio. A pretendente: 
CAMILLA MARINS TABOLACCI, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida 
no dia 21/12/1988 em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Giovanni Tabolacci Junior e de Andréa Bastos Camargo Marins Tabolacci.

O convivente: CAIO HIDEKI MATSUNAGA, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido no dia 13/12/1990 em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de José Matsunaga e d e Amelia Taeko Shimizu Matsunaga. 
A convivente: GABRIELA VERGINELLI SIMAS, de nacionalidade brasileira, bancária, 
solteira, nascida no dia 10/05/1991 em Campinas - SP, residente e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Simas e de Maria Fernanda Verginelli. Obs.: 
Conversão de união estável em casamento

O pretendente: YVES GUY ROBERT MARTIN VANDEN HENDE, de nacionalidade belga, 
engenheiro, solteiro, nascido no dia 01/10/1976 em Belgica, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guy Vanden Hende e de Frieda Vanden Hende. A 
pretendente: MARIA OLIVIA DA CRUZ SANTANA, de nacionalidade brasileira, empresária, 
solteira, nascida no dia 27/02/1965 em Nova Iguaçú - RJ, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Santana e de Ondina da Cruz Santana.

O pretendente: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, divorciado, nascido no dia 06/01/1975 em Duque de Caxias - RJ, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Virginio Elias Santiago 
de Mello e de Celia Maria Pacheco Santiago de Mello. A pretendente: FERNANDA 
CEZAR CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 
22/01/1982 em Presidente Prudente - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ivan Aparecido Cavalcante e de Sonia Maria Cezar Cavalcante.

O pretendente: FRANCISCO TORNOS MARZAL, de nacionalidade espanhola, 
arquiteto, divorciado, nascido no dia 03/08/1962 em Valência, Espanha, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Tornos Sese e de 
Pilar Marzal Esteve. A pretendente: GESSICA NODA CERQUEIRA SALMERON, de 
nacionalidade brasileira, empresária, viúva, nascida no dia 09/05/1974 em São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josafa Mont' 
Alegre Cerqueira e de Regina Noda Mont' Alegre Cerqueira.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: ANDRÉ BARROS DIAS, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido no dia 18/04/1985 em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Manuel de Oliveira Dias 
e de Marcia Werner de Barros Dias. A pretendente: GABRIELA AYOUB ZAINA, de 
nacionalidade brasileira, engenheira eletricista, solteira, nascida no dia 22/03/1990 em 
Cerqueira Cesar - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Zaina e de Jamile Ayoub.

O pretendente: JOSÉ RICARDO SANCHEZ FILHO, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, solteiro, nascido no dia 29/05/1986 em Cordeirópolis - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo Sanchez e de Márcia 
Módolo Sanchez. A pretendente: ANA CLÁUDIA CASANOVA VIANA, de nacionalidade 
brasileira, designer, solteira, nascida no dia 22/06/1987 em Francisco Beltrão - PR, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cláudio Gomes 
Viana e de Neuza Casanova Gomes Viana.

O pretendente: BERNARDO GONÇALVES SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia 15/12/1986 em Belo Horizonte - MG, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Benício Siqueira e 
de Maria Cristina de Rezende Gonçalves Siqueira. A pretendente: THAIS FOFFANO 
ROCHA, de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida no dia 14/10/1987 
em Campinas - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sidney Aparecido Rocha e de Solange Maria Foff ano Rocha.

O pretendente: LUIZ FERNANDO MUSSOLINI NETO, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido no dia 02/08/1985 em Marília - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Mussolini Júnior e de Doris 
Rosani da Silva. A pretendente: RENATA GOLDFARB, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida no dia 26/03/1987 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Décio Goldfarb e de Márcia da 
Riva Garcia Goldfarb.

O pretendente: GUILHERME CENEVIVA, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido no dia 23/10/1987 em Barretos - SP, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Ceneviva Neto e de Rosana Rocha Ceneviva. 
A pretendente: ADRIANA FIORAVANTI RAMALHO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, administradora, solteira, nascida no dia 10/01/1990 em São Paulo - SP, 
residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Cássio Ramalho da Silva 
e de Maria Amelia Franco Fioravante Ramalho da Silva.

O pretendente: CHRISTIAN PEREIRA SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
analista de dados, solteiro, nascido no dia 23/09/1994 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Gilson de Santana e 
de Maria Zenaide Pereira Santana. A pretendente: POLLYNE VIEIRA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida no dia 06/07/1991 em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Egiane 
Vieira de Oliveira.

O pretendente: ROGÉRIO DE AZEVEDO CAFRUNI, de nacionalidade brasileira, 
administrador, divorciado, nascido no dia 18/02/1978 em Brasília - DF, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salim Cafruni Sobrinho e de 
Sonia Regina de Azevedo Cafruni. A pretendente: ESTELA GUILHERME BARBOZA, 
de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida no dia 25/06/1983 em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ruy 
Barboza e de Thelma Guilherme Barboza.

O pretendente: ANDRÉ CASSIANO BARBOSA DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no dia 06/01/1984 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Cassiano de Andrade e 
de Zilda Aparecida Lemes Barbosa de Andrade. A pretendente: ROBERTA MARIANO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteirar nascida 
no dia 19/07/1980 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ricardo Mariano da Silva e de Virginia Maria Mariano da Silva.

O convivente: MICHEL LUCIEN LOUIS CLANET, de nacionalidade francesa, diretor de 
vendas, divorciado, nascido no dia 02/01/1958 na França, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Auguste René Louis Clanet e de Anna Sarah Sabah. 
A convivente: ADRIANA MARIA LOPES GUILHERME, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no dia 28/02/1970 em Guartinguetá - SP, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Guilherme e de Matilde 
Lopes Munhoz Guilherme. Obs.: Conversão de união estável el casamento.

O pretendente: RAFAEL GARTNER, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia 15/09/1988 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Ari Gartner e de Mônica Schiff ris Weschler Gartner. A 
pretendente: DÉBORA SEJTMAN, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida no dia 30/04/1989 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de David Gabriel Sejtman e de Sandra Schaff ner Sejtman.

O pretendente: RAFAEL DE AZEREDO MENDES CARNEIRO, de nacionalidade 
brasileira, economista, solteiro, nascido no dia 27/01/1986 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Catão Mendes 
Carneiro e de Maira de Azeredo Mendes Carneiro. A pretendente: JULIE DEVILLART 
ROCHA, de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, solteira, nascida no dia 
18/10/1988 em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Carlos Rocha e de Jessika Devillart Santana.

O pretendente: GETULIO LOBO DO CARMO GUEDES, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia 26/06/1985 em Volta Redonda - RJ, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Moraes Guedes e de 
Eliana Lobo do Carmo Guedes. A pretendente: FERNANDA PEREIRA CARREIRA, 
de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida no dia 15/02/1989 no Rio de 
Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Carreira e de Luiza Pereira de Souza.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: VINICIUS POLLI CABO BIANCO, estado civil solteiro, motorista, nascido 
nesta Capital, Barra Funda, SP, no dia 28/10/1976, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de David Cabo Bianco Netto e de Ivanir Aparecida Polli Cabo Bianco. A 
pretendente: JULIANA AUGUSTA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 08/08/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Alexandrino da Silva Almeida e de Elizabeth Boa Nova Almeida.

O pretendente: ALESSANDRO APARECIDO MATTOS MARTINS, e stado civil divorciado, 
profi ssão empresário, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 24/12/1978, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro Martins e de Regina 
Helena Mattos Martins. A pretendente: MARCELA MOZINI, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Pacaembu - SP, no dia 14/04/1981, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Mozini e de Maria Dolores Cavalcante Mozini.

O pretendente: RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
motoboy, nascido em Penedo, AL, no dia 02/09/1991, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alexandre de Oliveira e de Edite Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: BRUNA FERNANDA RIBEIRO LEYENDECKER, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no 
dia 18/09/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Antonio Leyendecker e de Rita de Cassia Ribeiro Leyendecker.

O pretendente: KAIQUE ALMEIDA JUSTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletrônico, nascido em Osasco SP, no dia 17/07/1993, residente e domiciliado em 
Cotia, SP, fi lho de Rubinaldo Justino da Silva e de Gilvaneide Maria de Almeida Silva. A 
pretendente: PRISCILA TAMINATO HIRATA, estado civil divorciada, profi ssão geóloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 26/08/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mario Keniti Hirata e de Maria Mariko Taminato Hirata.

O pretendente: BENJAMIN DANIEL WILHELM TRAUTMANN, estado civil solteiro, 
profi ssão tradutor, nascido em Almada, Portugal, no dia 22/01/1996, residente e domi-
ciliado na Alemanha, fi lho de Thomas Trautmann e de Beate Trautmann. A pretendente: 
NATHALIE GENTIL ZAGO, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, no dia 19/08/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Roberto Zago e de Evânia Gentil Zago.

O pretendente: PAULO ALBERTO DE SOUZA ZAMARIOLI, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 19/08/1951, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando José Zamarioli e de Odete de Souza 
Zamarioli. A pretendente: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
aposentada, nascida em Itaí - SP, no dia 23/09/1946, residente e domiciliada neste subdis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Francisco de Oliveira e de Amazilia da Silva Oliveira.

O pretendente: EUSEBIO LUÍS PINTO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão con-
tador, nascido nesta Capital, Capela do Socorro, SP, no dia 12/05/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Eusebio Luís Pinto Neto e de 
Maria do Socorro Silva. A pretendente: ROBERTA KELLY BOZZUTO, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 10/12/1981, 
residente e domiciliada no Ipiranga, São Paulo, SP, fi lha de Sidnei Bozzuto e de Doroty 
Corrêa Bozzuto. Obs.: Cópia do edital de proclamas para ser afi xado no cartório de 
residência da contraente.

O pretendente: ADEMIR MIRANDA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia 12/08/1979, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marques Filho e de Maria do Carmo Miranda 
Marques. A pretendente: ANDREZZA FREIRE OLIVEIRA MAFRA, estado civil viúva, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 02/12/1976, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Mateus de Souza Oliveira 
e de Syrlene Freire Oliveira.

O pretendente: TIAGO DEL PADRE, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/08/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Giovanni Del Padre e de Elenir Aparecida da Silva. A pretendente: 
JESSICA MADEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de Recursos 
Humanos, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 27/04/1991, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Carlos Lins dos Santos e de Sandra 
Mara Madeira dos Santos.

O pretendente: DANTE VICENTE TORQUATO CAPELLI, estado civil solteiro, profi ssão 
empreendedor, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia 03/07/1993, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Capelli e de Rosana Torquato 
Capelli. A pretendente: CAMILA APARECIDA VALENTIM FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão técnico administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 
30/10/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronildo 
Silvino Fernandes e de Maria do Socorro Valentim Cosmo.

O pretendente: BRUNO VENTRIGLIA, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 24/07/1983, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Biagio Ventriglia e de Svitlana Novochatsky 
Ventriglia. A pretendente: JULIANA ULIANA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão fonoaudióloga, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 13/01/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo Rodrigues 
e de Isabel Uliana Rodrigues. Obs.: Cópia do edital para ser afi xada no cartório de 
residência do contraente.

O pretendente: DARCIO REGINALDO DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia 13/03/1965, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Darcio de Paula e de Neusa Luiza 
da Conceição Paula. A pretendente: ELISETE RODRIGUES DE MORAES, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/10/1963, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Serafi m Rodrigues de Moraes e 
de Olivia Victorino Rodrigues de Moraes.

O pretendente: CAYQUE MICHEL COSTA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 11/09/1995, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Natanael José de Santana e de 
Aurea Aparecida Costa Santana. A pretendente: MARIANI PORTO DE AZEVEDO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 
02/11/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
de Azevedo e de Marilia Porto de Azevedo.

O pretendente: FLÁVIO VINICIUS DOMINGOS JANINI, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnológo em logística, nascido nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 14/11/1986, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Bueno Janini e 
de Sonia Regina Domingos. A pretendente: PRISCILA LIMA FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 
07/08/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Ambrosio Ferreira e de Zuanila Ferreira Lima.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BENOIT HENRI JULIEN MARIE LAPORTE WEYWADA, de nacionalidade 
francesa, piloto comercial, solteiro, nascido em Paris - França, no dia 07/04/1988, residente e 
domiciliado em Dubai, Emirados Àrabes Unidos, fi lho de Hugues Jean Albert Marie Laporte 
Weywada e de Catherine Marie Philippe. A pretendente: CARLA KEIKO COSTA TAKAHASHI, 
de nacionalidade brasileira, aeromoça, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/10/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jair Keiiti Takahashi e de Tania Maria da Costa.

O pretendente: CÁSSIO BOUERI BERNARDINI, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/08/1974, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo José Bernardini e de Renata Boueri Bernardini. A pretendente: 
ANA CECÍLIA SOTTANO CARVALHAL, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Adailton José dos Santos Carvalhal e de Maria Cecilia de Mesquita Sottano Carvalhal.

O pretendente: DANIEL ALVES VASQUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, revisor, 
solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia 08/04/1984, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marciano Vasques Pereira e de Sônia Maria Alves Vasques Pereira. 
A pretendente: ALAINNE CÁSSIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em Sertânia, PE, no dia 17/06/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Almir Raimundo da Silva e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: DAVID DE MATTOS MERIZIO, de nacionalidade brasileira, gerente de TI, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/06/1965, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de David Merizio e de Albertina de Mattos Merizio. A pretendente: BÁRBARA 
DANIEL, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
22/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Daniel e de Roseli 
Pareja Kadar Daniel.

O pretendente: FABIO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, designer, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 09/12/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Fernando de Almeida e de Maria Teresa Gasparini de Almeida. O pretendente: 
MARCIO AUGUSTO MACHADO CAMILO, de nacionalidade brasileira, designer, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 17/06/1980, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Delcyr Jesus Camilo e de Sandra Maria Machado Camilo.

O pretendente: GERALDO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, servidor público 
estadual, solteiro, nascido em Barretos, SP, no dia 10/08/1966, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Anestario Vitor Nascimento e de Benedita Pedro Nascimento. O pretenden-
te: JOSE WELLINGTON DA SILVA VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, servidor 
público federal, solteiro, nascido em Caruaru, PE, no dia 23/04/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edson Aguiar de Vasconcelos e de Adelcina da Silva Vasconcelos.

O pretendente: LUIS ROBERTO ANDRADE QUESADA, de nacionalidade brasileira, 
artista plástico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14/03/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Quesada Aparicio e de Teresa Cristina Martins de 
Andrade. A pretendente: EIDI ALEIXO QUINTÃO, de nacionalidade brasileira, publicitária, 
divorciada, nascida em Paraguaçu Paulista, SP, no dia 06/08/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Miguel Carvalho Quintão Filho e de Ana Maria Aleixo Quintão.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ALEXANDRE FERNANDO PEREIRA, profi ssão: analista jurídico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazo - SP, data-nasci-
mento: 13/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Oswaldo Pereira e de Luzia Pereira. A pretendente: CRISTIANE MARIA EGASHIRA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 
17/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Heigo 
Egashira e de Margarida Maria de Jesus.

O pretendente: MARCELO MARCHI DE OLIVEIRA, profi ssão: consultor de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 20/10/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Conceição 
de Oliveira e de Ana Maria Marchi de Oliveira. A pretendente: ELAINE CRISTINA 
CORRÊA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 08/07/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Bernardino Corrêa Filho e de Esmeralda Arantes Corrêa.

O pretendente: CARLOS LIMA DE ANDRADE, profi ssão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
24/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto 
Lima de Andrade e de Ercilia Ferreira Marques. A pretendente: JESSICA CONCEIÇÃO 
FRAGOSO COSTA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Belém - PA, data-nascimento: 14/04/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcides Fragoso da Costa Filho e de Sonia Maria 
Yoshie Otama Fragoso Costa.

O pretendente: ALAN DA SILVA NACHIBAR, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 28/05/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Nachibar e de Claudete da 
Silva Nachibar. A pretendente: ANGELICA LOPES DA SILVA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
29/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Ramos da Silva e de Noemi Lopes da Silva.

O pretendente: ANNUNZIO D' AGOSTINI, profi ssão: comerciante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: na Itália, data-nascimento: 31/10/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ambrogio D' Agostini e de Marisa Collalti. A 
pretendente: SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santos - SP, data-nascimento: 06/09/1971, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Bernardino de Oliveira e de 
Romilda da Silva Oliveira.

O pretendente: NÉFI DOS SANTOS CALDEIRA, profi ssão: consultor de marketing digital, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Araraquara - SP, data-nascimento: 10/09/1997, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Nazareno 
Caldeira e de Carla Cassilda dos Santos Caldeira. A pretendente: NICOLE HEISE 
GONÇALVES, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos 
- SP, data-nascimento: 03/03/1998, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de 
Adroaldo Cavalheiro Gonçalves Filho e de Roberta Heise Gonçalves.

O pretendente: RAFAEL SARQUIS VINHA, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 19/12/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Vinha e de Maria Cristina Sarquis 
Vinha. A pretendente: ANDRESSA GONÇALES DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
04/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner 
Rodrigues de Sousa e de Sandra Regina Arroio Gonçales de Sousa.

O pretendente: LUCAS ALEXANDRE AFFONSO, profi ssão: empacotador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 25/01/1998, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Aff onso e 
de Lucia Maria de Jesus Oliveira. A pretendente: NATÁLIA FERREIRA DE ALMEIDA, 
profi ssão: auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, 
data-nascimento: 01/08/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ferreira de Almeida e de Katia Casella Ferreira de Almeida.

O pretendente: AGNALDO CARRASCO RUIZ, profi ssão: contador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 18/08/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Carrasco 
Ruiz e de Iolanda Brotto Ruiz. A pretendente: SILVANA APARECIDA DIAS GARCIA, 
profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, 
data-nascimento: 29/12/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Garcia Thomé e de Teresa Dias Garcia.

O pretendente: DIOGO APARECIDO CICONE, profi ssão: advogado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 19/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Cicone e de 
Sonia Aparecida Vignali Cicone. A pretendente: LARISSA FREITAS DE MORAES, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, 
data-nascimento: 22/04/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Leandro Erik de Moraes e de Solange Tenorio de Freitas.

A pretendente: SAMYRAH DE ALMEIDA BATISTA, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 03/03/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José dos Santos Batista 
e de Neuza Maria Sales de Almeida Batista. A pretendente: ANA LUCIA PAIXÃO DE 
ALMEIDA, profi ssão: modelista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Salome de Almeida e de Regina Lucia Paixão de Almeida.

O pretendente: LUCIANO TORRES, profi ssão: maquiador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 19/12/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente de Paulo Torres e de 
Solange Garcia Bueno Torres. O pretendente: LEANDRO MARINHO DE LIMA, profi s-
são: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
11/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero 
Belo de Lima e de Severina Maria Marinho da Silva.

O pretendente: GUILHERME ALEIXO SOARES, profi ssão: coordenador de vendas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 23/01/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Jaciel Tadeu Soares e de 
Vanessa Leonidia Costa Aleixo Soares . A pretendente: TALITA BORTULUCI DA PAZ, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-
nascimento: 16/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luciano Zacarias da Rosa Paz e de Valéria Allegretti Bortuluci da Paz.

O pretendente: HENRIQUE CÉSAR BITTENCOURT SALVADOR, profi ssão: vendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
07/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de César 
Pereira Salvador e de Rita de Cássia Bittencourt Salvador. A pretendente: FABIANE 
MONZANI CARDOSO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Ca-
pital, Lapa - SP, data-nascimento: 16/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Romário Cardoso e de Maria Elisabete Monzani Cardoso.

O pretendente: EDENILSON MACHADO LOBATO, profi ssão: pizzaiolo estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 01/10/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Roberto Lobato 
e de Alair Machado Lobato. A pretendente: MIRIAM ANDRADE DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França - SP, data-nascimento: 30/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Andrade da Silva.

O pretendente: JONATHAN VINICIUS CARLOS DE LIMA, profi ssão: analista de SAC, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
22/01/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Ferreira de Lima e de Geralda Luiza Carlos. A pretendente: PATRICIA LUIZA SILVA 
FONSECA, profi ssão: dentista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França - SP, data-nascimento: 20/08/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tancredo Marques Fonseca e de Idalva Luiza 
Marques Fonseca.

O pretendente: ÉRICK FERIATO BUENO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 06/09/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sulemar Rodrigues Bueno e 
de Sueli Feriato Bueno. A pretendente: CRISTIANE SILVA DE MOURA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 07/03/1985, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Cícero Francisco de Moura e de Maria da Conceição Silva de Moura.

O pretendente: SEBA MENA, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
no Congo, data-nascimento: 04/11/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Seba Landu e de Sala Marie. A pretendente: SITA LIKITA, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: no Congo, data-nascimento: 
12/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julie 
Likita e de Georgina Mavinga.

O pretendente: ALLAN FERREIRA PIMENTEL, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 30/11/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Dantas Pi-
mentel e de Maria Elaine Ferreira Pimentel. A pretendente: THAMIRES HELENA DE 
AQUINO CAPELLA, profi ssão: publicitária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital - SP, data-nascimento: 05/06/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Medeiros Capella e de Ana Lucia de Aquino.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
RESPIRAÇÃO DA UNIDADE

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Integrar a intensa energia cósmica que atualmente está inundando 
o planeta é fundamental para manter algum nível de estabilidade. 
Nosso sistema nervoso central está se esforçando, o que nos 
deixa incomodados, ansiosos e estressados. Dores e sofrimentos 
inexplicáveis também podem ser sentidos enquanto o corpo físico 
se ajusta a essa nova energia. A meditação é uma maneira de aliviar 
esses sintomas, pois permite que a energia de nossos diferentes 
corpos se realinhe e se ajuste ao aumento da energia da luz. A 
meditação o coloca entre a Terra e o Céu. Ela o ajuda a ancorar 
nesses tempos caóticos. Uma meditação simples, mas profunda, irá 
lhe permitir entrar no espaço sagrado do seu coração para absorver as 
vibrações do amor, da compaixão e da paz.
Muito Amor Karen

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

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Parafina
líquida 
de uso

hidratante
Aluno da
Escola
Naval
(bras.)

Ato
oposto à
sanção
(Polít.)

Sebastião
Tapajós,

violonista
paraense

Cicatriz
na testa
de Harry 

Potter (Lit.)

Cada veí-
culo dos

atentados
ao WTC

Ferramen-
ta do ser-
ralheiro

Um dos
cuidados

com a
árvore

Objeto de
estudo da
Zoologia

O sétimo
dia da

semana

Vesti-
menta da
mulher
indiana

Sacerdote
budista
Trapo, 

em inglês

Boxe de
estábulos
Na com-

panhia de

Estrutura de tecido
linfoide cuja infla-

mação causa dores
na garganta (Anat.)

Inexistem
nos ápodes
Espécie de
palmeira

Matemáti-
ca (abrev.)

Que é
inerente

Item da
homepage
Variedade

de café

Persona-
gem de "O
Guarani"
Analisar
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de ervas
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forno
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de seda
Reter

O lírio de
brasões

Roupa ínti-
ma para
disfarçar
a barriga

(pl.)
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ginástica

Evento que reúne
jovens acadêmicos

Sela (uma carta) com
preparado resinoso
Brinquedo milenar

acionado por cordel

(?), azul e
vermelha:

cores
primárias

"Tudo",
em "oni-
potente"
Botequim

(?)-delta,
artefato
para voo

livre

3/rag. 4/fair — lama — menu — moca. 5/ariri. 7/tarjeta.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Quando há alteração de função e aumento de salário, a remune-
ração mensal deverá ser paga integralmente ou proporcional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR PROFISSIONAL AUTÔNOMO (FREELAN-
CER) PARA AUXILIAR EM DETERMINADO SERVIÇO ADMINISTRATIVO? 

Esclarecemos que não há impedimento perante a legislação, porém, 
deve a empresa tomar cuidado para que não se tenha subordinação 
nesta prestação de serviço para que o vínculo empregatício não seja 
pleiteado. Base Legal – Portaria Mtb nº349/18, art.1º.

RUBRICAS INFORMATIVAS NO E-SOCIAL
Como informar rubricas informativas no E-Social, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MOTIVO DA RESCISÃO NO AVISO PRÉVIO
Empresa pretende demitir um funcionário por justa causa, por estar 
alterando atestado médico, devidamente comprovado, devemos 
informar o motivo no aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO NO E-SOCIAL PARA O TÉRMINO DO PROCESSO DO 
CAGED E SEGURO DESEMPREGO?

Informamos que até o momento não há qualquer alteração 
ou novidade quanto a extinção ou incorporação do CAGED e 
Seguro desemprego junto ao eSocial. Assim estas obrigações 
continuam a ser feitas como as empresas já vêm fazendo, vez 
que o eSocial ainda não as contempla.

FÉRIAS PARA CONTRATO INTERMITENTE
Funcionário com contrato intermitente com 12 meses na empresa 
vai sair de férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Rodrigo Rizek Schultz (*)
 

Começa mais ou menos 
assim: a mesma pergunta 
é feita várias vezes; há 

também uma difi culdade em 
acompanhar conversas e articu-
lar; sair de carro se transforma 
em pesadelo porque achar o 
caminho não é natural. Esses 
sinais evidenciam o primeiro e 
mais característico sintoma da 
Doença de Alzheimer, a perda 
de memória recente. 

O Alzheimer é uma doença 
neurodegenerativa que provo-
ca a diminuição das funções 
cognitivas. Em poucas palavras, 
as células cerebrais morrem, 
prejudicando a função mental. 
A progressão da doença acarreta 
em problemas mais graves, como 
o esquecimento de fatos mais 
antigos, a desorientação no es-
paço e irritabilidade. Falar sobre 
a Doença de Alzheimer (DA) é 
uma questão de saúde pública. 

No mundo, estima-se que 50 
milhões de pessoas sofram de 
demência – grupo de distúrbios 
cerebrais que causam a perda de 
habilidades intelectuais e sociais. 
De acordo com a OMS, a DA é 
responsável por até 70% dos ca-
sos de demência. Aqui no Brasil, 
o cenário é particularmente de-
safi ador. O número de indivíduos 
vivendo com demência deve 
triplicar até 2050. E o número 

Precisamos falar sobre 
a Doença de Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a diminuição das funções cognitivas

de pacientes diagnosticados 
com Alzheimer deve crescer em 
proporção semelhante.

Ainda não há cura para a DA. O 
objetivo do tratamento se limita 
a frear os sintomas. E, com a 
iminência do cenário descrito 
anteriormente, autoridades de 
saúde se veem diante de uma em-
preitada. Trata-se de uma enfer-
midade de evolução progressiva 
e inexorável. Viabilizar soluções 
que melhorem a qualidade de 
vida de pacientes e cuidadores é 
essencial. Nesse sentido, alguns 

passos já foram dados. Por exem-
plo, a ampliação do acesso aos 
tratamentos via Sistema Público 
de Saúde, contribuindo para mi-
nimizar a progressão da doença 
e melhorando a 
qualidade de vida 
dos pacientes. 

Há exatamente 
um ano, o Minis-
tério da Saúde 
disponibiliza o 
medicamento Ri-
vastigmina adesi-
vo transdérmico 
para tratamento da DA. O 
medicamento age inibindo 
uma enzima responsável por 
degradar a acetilcolina, um 
neurotransmissor essencial nos 
processos cognitivos, principal-
mente a memória. Ao adminis-
trá-lo, temos uma oferta maior 
de acetilcolina no organismo. A 
versão oral da Rivastigmina já 
era oferecida no SUS, mas sua 
ingestão pode causar alguns 
desconfortos gastrointestinais, 
como náusea, vômito e diarreia. 

A vantagem do adesivo é 
que a medicação é liberada 
gradualmente através da pele, 
reduzindo a possibilidade de 
efeitos colaterais por não passar 
diretamente pelo trato digesti-

vo. Existem outras frentes que 
ainda precisam ser trabalhadas 
em termos de políticas públi-
cas. A complexidade da DA 
demanda a atuação de equipes 

de diversas áreas 
e uma abordagem 
integral que facili-
te a interação mé-
dico-cuidador-pa-
ciente. O médico 
atuando sozinho, 
aliás, é incapaz de 
resolver muitas 
das questões rela-

cionadas à enfermidade. 
As ações multidisciplinares 

podem interferir positivamente 
no tratamento, com melhoras 
significativas de problemas 
comuns como a depressão. A 
DA pode não ter cura, mas, se 
diagnosticada no início, o trata-
mento adequado ajuda a impedir 
a progressão e amenizar os sin-
tomas, proporcionando melhor 
qualidade de vida ao paciente 
e reduzindo o sofrimento dos 
cuidadores e da família. O avan-
ço da ciência abre um caminho 
promissor e traz esperança para 
toda sociedade.

 
(*) - É neurologista e presidente da 

Associação Brasileira de Alzheimer 
(www.abraz.org.br).
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Trata-se de uma enfermidade de evolução 

progressiva e inexorável.

Um estudo da Escola de Medicina da Universidade de 
Duke, dos Estados Unidos, mostrou que a redução de 
apenas 300 calorias diárias em uma dieta pode conferir 
benefícios para a saúde cardiovascular. Isso também 
vale para quem já está no peso ideal. A pesquisa foi 
publicada  na prestigiada revista inglesa The Lancet 
Diabetes & Endocrinology. 

De acordo com a Diretora Executiva do Departamento 
de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado 
(Socesp), Dra. Nágila Raquel Teixeira Damasceno, 
a pesquisa comprova que a alimentação saudável é 
um dos fatores essenciais para o combate às doenças 
cardiovasculares em todo o mundo. “A atuação do nu-
tricionista dá-se em todas as etapas de um tratamento 
cardíaco: desde a prevenção até a plena reabilitação 
do paciente”, explica a especialista.

O trabalho mostrou que quem reduziu essa quantidade 
de consumo calórico conseguiu baixar a pressão arterial 
e colesterol associado à LDL, dois dos principais fatores 
de risco para o Infarto Agudo do Miocárdio. Além disso, 
houve diminuição de 24% nos triglicérides, que também 
infl uencia signifi cativamente a obstrução das artérias.

“No caso específi co do controle da hipertensão, além 
da redução calórica, é desejável o controle no consumo 
de sal. Por sua vez, o controle de níveis adequados de 
colesterol e triglicérides pode ser otimizado, não só pela 
redução das calorias ingeridas, mas também otimização 
no consumo de alimentos ricos em fi bras e gorduras 
saudáveis como aquelas encontrados em peixes, abacate 
e alguns óleos vegetais”, informa a Dra. Nágila. 

Dados do DataSUS mostram que as doenças do 
aparelho circulatório são as que mais matam no Brasil: 
um a cada três óbitos tiveram estas causas em 2017. 
No total, foram mais de 358 mil mortes. “Combater a 
mortalidade cardiovascular é um grande desafi o. Re-
comendamos uma dieta saudável, o controle do peso 
corporal e a prática de atividades físicas”, afi rma o Dr. 
José Francisco Kerr Saraiva, presidente da Socesp. 

Reduzir 300 calorias na 
dieta pode ajudar coração

De acordo com 
a OMS, a DA é 
responsável por 
até 70% dos casos 
de demência.

Existem investidores 

tão experientes 

que são capazes 

de identifi car uma 

ideia promissora da 

mesma forma como 

decidem a cor de 

uma camisa.

Mas, para aqueles 
que estão no iní-
cio de sua traje-

tória empreendedora, a 
tarefa não é tão simples 
assim. Identifi car quais 
projetos têm grandes 
chances de alcançar su-
cesso é uma tarefa que 
exige muito trabalho e 
disciplina. 

O caminho para o su-
cesso não é rápido e exige 
que algumas etapas sejam 
cumpridas para o desen-
volvimento do projeto. 
Os empreendedores pre-
cisam inicialmente fazer 
uma análise exploratória, 
uma pesquisa aprofunda-
da e com o menor valor de 
investimento possível. Já 
que não se sabe ao certo se 
a ideia vale a pena ou não. 

Muitas questões pre-
cisam ser analisadas na 
fase inicial. Ao invés de 
se fechar e ocultar o seu 
projeto, o empresário pre-
cisa expor os seus planos 
e assim conseguirá reunir 
informações necessárias 
para desenvolver e ama-
durecer o projeto. 

Durante o processo de 

pesquisa, é importante 
entender como será a re-
cepção do projeto no mer-
cado, quais os principais 
riscos, qual é o público/
mercado alvo, porque o 
produto é inovador e qual 
o seu diferencial.  

Outro ponto essencial 
para ser bem-sucedido 
como investidor é conhe-
cer e analisar os principais 
concorrentes e empresas 
que já atuam no setor. 
Buscar superar alguns 
gaps é fundamento para 
que o negócio tenha o seu 
diferencial e conquiste os 
principais stakeholders. 

Outra ferramenta que 
pode ser usada é a análise 
FFOA - Forças, Fraque-
zas, Oportunidades e 
Ameaças de seu negócio, 
isso trará uma ideia me-
lhor das probabilidades 
de seu projeto ter sucesso. 

Ter uma pessoa expe-
riente, uma espécie de 
conselheiro, que você 
possa consultar também é 
uma forma de identifi car 
a viabilidade no negócio e 
do risco do investimento. 
Empresários que já atu-
aram naquele mercado 
possuem um diferencial 
e uma visão realista do 
mercado e de como o seu 
produto/serviço impacta-
rá o setor de atuação. 

(*) - Com experiência no mercado fi -
nanceiro, desenvolve novos produtos 
para mercado de meios de pagamen-

to e sub-adquirência. 

Como fazer um 
bom investimento

Fábio Pajaro (*)
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Alimentos ricos em fi bras e gorduras saudáveis.
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Especial

Embora quase metade dos 
brasileiros (44%) tenha começado 
o ano de 2019 com expectativas 
positivas em relação à economia do 
país para o primeiro semestre, o 
desenrolar dos fatos só manteve o 
otimismo de 13%, que avaliaram o 
período como acima do esperado

Enquanto isso, 49% consideraram o desem-
penho pior quanto à perspectiva inicial. A 
sensação de decepção pode ter origem no 

impacto gerado pela situação macroeconômica do 
país nas finanças pessoais do brasileiro. 

Segundo levantamento realizado nas 27 capitais 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), três em cada dez consumidores (30%) 
sentiram uma piora em sua situação financeira no 
primeiro semestre do ano – em grande parte moti-
vados pela alta dos preços (54%) e pela diminuição 
da renda familiar (38%).

Isso explica por que sete em cada dez consumido-
res (69%) tiveram de realizar cortes no orçamento 
no primeiro semestre de 2019, enquanto 53% acaba-
ram recorrendo a bicos e trabalhos adicionais para 
complementar a renda. Outras situações comuns 
vivenciadas foram o desemprego (do próprio ou de 
alguém da família), com 46% de citações, passar 
vários meses no vermelho (45%) e ter o CPF ne-
gativado por não pagar alguma conta (34%). 

Há ainda 33% que recorreram a um empréstimo 
para organizar o orçamento e 27% que chegaram 
ao ponto de ter que vender bens para conseguir 
dinheiro. A redução nas despesas teve impacto 
direto no lazer do brasileiro: seis em cada dez 
(56%) dos entrevistados que tiveram que frear 
o consumo no primeiro semestre afirmaram ter 
cortado as refeições fora de casa, enquanto 54% 
diminuíram as idas a bares e casas noturnas, 51% 
deixaram de comprar roupas, calçados e acessórios, 
50% restringiram as viagens e 50% reduziram as 
idas ao cinema e ao teatro.

Com o orçamento restrito, seis (59%) em cada 
dez brasileiros acreditam que será mais difícil con-
cretizar projetos planejados para este ano, sendo 
a formação de uma reserva financeira (41%), re-
alização de uma grande viagem (34%), reforma a 
casa (34%) e compra deum carro (30%) os mais 
afetados.

“Na hora de apertar o cinto, é natural que o consu-
midor acabe priorizando o pagamento de despesas 

Sete em cada dez brasileiros 
tiveram de fazer cortes no 

orçamento no primeiro semestre

A economia do país ainda não retomou o crescimento esperado.

Rovena Rosa/ABr

básicas e essenciais, como aluguel e contas de luz e 
água, deixando os gastos considerados supérfluos 
em segundo plano. É inevitável que os momentos 
de diversão fora de casa acabem comprometidos 
em alguma medida”, pondera o educador financeiro 
do SPC Brasil, José Vignoli.

Mas nem só de experiências negativas se fez o pri-
meiro semestre de 2019: apesar das adversidades, 
seis em cada dez (60%) entrevistados conseguiram 
manter o pagamento das contas em dia, 35% con-
seguiram guardar dinheiro e 30% ainda disseram 
ter chegado a realizar um sonho de consumo nesse 
período.

O maior controle sobre o orçamento doméstico 
reflete-se na percepção dos otimistas quanto ao 
cenário do primeiro semestre do ano: três em cada 
dez entrevistados (28%) acreditam que sua situação 
financeira melhorou durante esse período, com 
aumento de nove pontos percentuais em relação 
ao ano anterior. Para a maioria (39%), no entanto, 
tudo continua na mesma.

A pesquisa mostra ainda que três em cada dez 
brasileiros (29%) consideram que a economia do 
país ainda não retomou o crescimento esperado 
e que vai demorar para fazê-lo, enquanto outros 
29% acreditam que o crescimento será retomado 
em breve e 27% creem que o crescimento já foi 
retomado, mas de forma lenta.

Além disso, seis em cada dez entrevistados (58%) 
disseram não sentir os efeitos diretos da melhora 
da economia na sua vida desde o fim da recessão 
em 2017, enquanto 42% afirmaram sentir diferença 
em aspectos como preço de produtos, juros, taxa 
de desemprego e renda – com aumento de 19 pon-
tos percentuais frente a sondagem do último ano.

No entanto, 46% acreditam que haverá uma re-
tomada no crescimento para o segundo semestre 
do ano, número próximo aos 43% que creem em 
melhora nas finanças pessoais, especialmente 
motivados pelo otimismo de que coisas boas estão 
por vir (68%) e por terem sido bem-sucedidos na 
organização de seu orçamento (41%).

“Tecnicamente, o ciclo de recessão iniciado em 
2014 no Brasil acabou no final de 2016. Mas o país 
ainda não se recuperou de alguns dos efeitos da 
crise e da retração na economia, e a sombra daquele 
período esteve afetando diretamente o orçamento 
do brasileiro.  Consequentemente, sua percepção 
sobre o primeiro semestre de 2019 e suas expec-
tativas em relação ao futuro”, explica o presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Júnior.

O levantamento também quis saber a opinião dos 
brasileiros sobre as prioridades do governo para 
os próximos quatro anos. A geração de empregos 
(68%), o combate à corrupção (63%) e a melhoria 
da educação pública (55%) foram as preocupações 
mais destacadas pelas pessoas ouvidas. 

A pesquisa ouviu 800 consumidores de ambos os 
sexos, todas as classes sociais e acima de 18 anos 
nas 27 capitais. A margem de erro é de 3,50 pontos 
percentuais para um intervalo de confiança de 95% 
(Fonte: CNDL-SPC Brasil).A redução nas despesas teve impacto direto no lazer do brasileiro.
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Três em cada dez consumidores sentiram uma 
piora em sua situação fi nanceira no primeiro 

semestre do ano.
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