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“Ate você tornar 
consciente, o 
insconsciente irá 
dirigir sua vida, e 
você vai chamá-lo
de destino”.
Carl Gustav Jung (1875/1961)
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A reforma tributária e 
a revisão do pacto 
federativo, com a des-

centralização dos recursos 
do governo federal, serão a 
prioridade do Congresso Na-
cional logo após a aprovação 
da reforma da Previdência, 
disse ontem (5) o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre. 
Ele almoçou com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, e 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para defi nir 
a agenda legislativa para o 
segundo semestre.

Sobre a reforma tributária, 
Alcolumbre disse que a Câma-

Presidente do Senado diz que 
reforma tributária e pacto 
federativo serão prioridades

ra, o Senado e o Poder Executi-
vo estão empenhados em chegar 
a um texto que reúna as diversas 
propostas em tramitação no 
Congresso. Ressaltou que o 
objetivo é simplifi car tributos 
e reduzir a burocracia, o que, 
na visão dele, vai melhorar o 
ambiente de negócios no país 
e gerar empregos.

“Fizemos um acordo e um 
entendimento para construir 
um texto que atenda aos inte-
resses da Câmara, do governo e 
do Senado e que possa desbu-
rocratizar questão tributária”, 
declarou Alcolumbre, que 
se mostrou otimista com os 

trabalhos legislativos neste 
semestre. “Será um semestre 
de novas conquistas, novas 
discussões, que passam pela 
simplificação dos impostos 
nacionais através da reforma 
tributária”, acrescentou.

Sobre a revisão do pacto fe-
derativo, Alcolumbre disse que 
as discussões vão começar pelo 
Senado, onde os estados têm 
representações equivalentes. 
“O Senado vai pilotar esse pro-
cesso do pacto federativo, que 
é a desvinculação dos recursos 
do Governo Central para os es-
tados e os municípios. Ao longo 
dos últimos anos, os recursos 

Usina solar fl utuante é inaugurada no reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia.

foram centralizados no governo 
federal, e os estados e os muni-
cípios têm fi cado à mercê da boa 

vontade do governo de plantão 
para realizarem suas ações”, 
destacou, ao citar as reformas 

administrativa e do Estado bra-
sileiro como pautas prioritárias 
para o segundo semestre (ABr).

Inscrições no ProUni
Começou o período de inscrições 

(http://siteprouni.mec.gov.br/) para 
bolsas remanescentes do ProUni, 
do segundo semestre de 2019. O 
programa oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais em cursos de 
graduação de instituições privadas 
de educação superior. O prazo 
para candidatos matriculados em 
instituição de nível superior vai até 
o dia 30 de setembro. Já para os não 
matriculados nessas instituições, o 
prazo vai até o próximo dia 16.

Com 65 pontos de coleta 
espalhados pelo estado de 
São Paulo, a Green Eletron 
recolheu, desde o fi nal de 2017, 
cerca de 185 toneladas de lixo 
eletrônico. A iniciativa para 
receber aparelhos descartados 
pelos consumidores foi fundada 
em 2016 pela Associação Bra-
sileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee). Assim, as 
empresas começaram a atender 
o previsto na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, legislação 
que entrou em vigor em 2010.

Entre os pontos estipula-
dos pela lei está a obrigação 
da cadeia produtiva e de 
comercialização de produtos 
eletroeletrônicos, entre outros 
setores, de estabelecer um 
sistema de logística reversa. Ou 
seja, as empresas se tornaram 
responsáveis por garantir que 
o lixo gerado por seus produtos 

tenha um destino adequado.
São Paulo se antecipou ao 

resto do país ao implantar a 
coleta e reaproveitamento do 
lixo eletroeletrônico. O acordo 
setorial, que deverá tornar o 
sistema obrigatório em todo o 
país, entrou em consulta públi-
ca na última quarta-feira (31). 
Durante um mês, o Ministério 
do Meio Ambiente vai receber 
contribuições antes da forma-
tação fi nal do texto.

Desde o fi nal de 2017, os pos-
tos de coleta receberam 4,1 mil 
celulares e 6,5 mil eletroportá-
teis (aparelhos pequenos como 
cafeteira, liquidifi cador e forno 
de micro-ondas), entre outros 
itens. O material é levado para 
empresas de reciclagem que 
promovem o reaproveitamento 
de matérias-primas, como o 
plástico, e até a transformação 
em novos produtos (ABr).

As empresas se tornaram responsáveis por garantir que o lixo 

gerado por seus produtos tenha um destino adequado.

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) anali-
sou 310 municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes 
em 2017 e fez um recorte regio-
nalizado da violência no país. O 
‘Atlas da Violência – Retrato dos 
Municípios Brasileiros 2019’ 
mostra que houve um cresci-
mento das mortes nas regiões 
Norte e Nordeste infl uenciado 
pela guerra do narcotráfi co, a 
rota do fl uxo das drogas e o 
mercado ilícito de madeira e 
mogno nas zonas rurais. 

O município mais violento 
do Brasil, com mais de 100 mil 
habitantes, é Maracanaú, no 
Ceará. Em segundo lugar está 
Altamira, no Pará, seguida de 
São Gonçalo do Amarante, no 
Rio Grande do Norte. Dos 20 
mais violentos, 18 estão no Nor-
te e Nordeste do país. Apesar 
do aumento da violência em 
algumas regiões, o estudo do 
Ipea identifi cou também que 15 

unidades federativas tiveram 
redução no índice de crimina-
lidade entre 2016 e 2017. 

O levantamento apontou que, 
entre os municípios com mais 
de 100 mil habitantes, Jaú é 
cidade menos violenta, seguida 
de Indaiatuba e Valinhos, todas 
em São Paulo. No ranking dos 
20 municípios menos violentos, 
14 são paulistas. Nas cidades 
menos violentas, os indicadores 
de desenvolvimento humano 
são mais parecidos com os 
países desenvolvidos. 

Alguns dados surpreenderam 
os pesquisadores. Apesar de San-
ta Catarina ser um dos estados 
mais pacífi cos, a taxa de homicí-
dios em Florianópolis aumentou 
70%, de 2016 para 2017. Por 
outro lado, houve diminuição das 
mortes em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, onde há uma boa 
organização policial e a solução 
de homicídios é maior do que no 
resto do país (AIC/Ipea).

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, criticou ontem 
(5) a comunicação negativa 
nos últimos dias sobre a pro-
dução de alimentos no país. “É 
inadmissível que o agronegócio 
brasileiro tenha tido nessa úl-
tima semana um bombardeio 
pela mídia nacional, colocando 
o alimento produzido no Brasil 
como inseguro, o que não é 
verdade”, afi rmou ao partici-
par da abertura do Congresso 
Brasileiro do Agronegócio, em 
São Paulo. 

Em relação ao registro de 
defensivos agrícolas, Tereza 
Cristina afi rmou que o fato de “a 
fi la de registros (de defensivos) 
andar mais rápido traz tecnolo-
gia e segurança. E não o atraso, 
como querem colocar a pecha 
no agronegócio brasileiro. Nos-
sos concorrentes devem estar 
adorando a situação”, declarou. 
O aumento da velocidade dos 
registros se deve a ganhos de 
efi ciência possibilitados por 
medidas desburocratizantes 
implementadas no Ministério 
da Agricultura, Anvisa e Ibama 
nos últimos anos. 

“Cultivamos apenas 7,8% 
do território. Cerca de 30% 
do território nacional são uni-
dades de conservação e terras 
indígenas. O último relatório da 

Ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina.

Com a redução de 0,5 ponto 
percentual na taxa básica de 
juros (Selic), que caiu para 
6% ao ano na semana passada, 
analistas do mercado fi nanceira 
reduziram a estimativa para a 
taxa no fi nal de 2019. A expec-
tativa passou de 5,5% ao ano 
para 5,25% ao ano. Para o fi m 
de 2020, a previsão conttinua 
em 5,5% ao ano. Também não 
houve alteração na expectativa 
para o fi nal de 2021 e 2022: 
7% ao ano. A previsão para a 
cotação do dólar ao fi m deste 
ano permanece em R$ 3,75 e, 
para 2020, em R$ 3,80.

É o que mostra o boletim 
Focus, resultado de pesquisa 
semanal em instituições fi nan-
ceiras, feita pelo Banco Central 
(BC) e divulgada ontem (5). 
A projeção para a expansão 
do PIB foi mantida em 0,82%, 
neste ano, 2,1%, em 2020, 2,5%, 
em 2021 e 2022. A estimativa de 
infl ação, calculada pelo IPCA, 
não foi alterada, permanecendo 
em 3,8% este ano. Também não 
houve alteração nas estimativas 
para os anos seguintes: 3,9%, 
em 2020, 3,75%, em 2021, 3,5%, 
em 2022.

A meta de infl ação, defi ni-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é 4,25%, em 

A projeção para a expansão

do PIB foi mantida em

0,82%, neste ano.

O governo federal inaugurou 
ontem (5) a primeira etapa 
da usina solar fotovoltaica 
fl utuante, que transforma a 
luz solar em energia elétrica, 
instalada pela Chesf no reser-
vatório da Usina Hidrelétrica 
de Sobradinho, na Bahia. O 
empreendimento aproveita 
a área represada do Rio São 
Francisco e tem capacidade 
de gerar de 1 megawatt-pico 
(MWp) de energia.

O objetivo do governo federal 
é ampliar essa experiência, 
de instalar painéis solares 
em espelhos da água, para 
atrair investimentos privados 
e promover leilões de geração 
de energia renovável na área 
de transposição do Rio São 
Francisco. De acordo com os 
ministérios de Minas e Ener-
gia e do Desenvolvimento, é 
possível elevar o potencial 
energético abrangido pelo 

Senador Davi Alcolumbre (com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia à esquerda e o ministro 

Paulo Guedes à direita) falou sobre prioridades do Congresso.

Emerson Ferraz/GPE/SECOM
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Inaugurada usina solar fl utuante no 
reservatório de Sobradinho

forma de buscar energia com 
placas fotovoltaicas em cima 
de um lago como esse aqui é 
bem-vindo ao Brasil”, comple-
tou ao destacar que, se todo o 
potencial do espelho d’água de 
Sobradinho fosse utilizado para 
energia solar fotovoltaica, seria 
possível gerar 60% mais energia 
do que as próprias turbinas da 
usina hidrelétrica. 

A experiência de placas so-
lares fl utuantes deve servir de 
modelo para o uso das placas 
ao longo dos 477 km dos canais 
de transposição, aquedutos e 
reservatórios. Além de gerar 
energia, as placas devem ajudar 
a reduzir a evaporação da água. 
As laterais dos canais também 
poderão ser implantadas placas 
solares. O governo destaca que, 
nos dois casos, tanto de usinas 
fl utuantes quanto terrestres, 
não há necessidade de desa-
propriação de terras (ABr).

Projeto de Integração do Rio 
São Francisco, estimado em 3,5 
GigaWatts, e garantir recursos 
para o bombeamento das águas 
do rio, que hoje custam R$ 300 
milhões por ano.

“Esse solo escaldante e 

esse calor abundante é o que 
vão gerar energia para que os 
motores funcionem e irriguem 
o nosso sertão de verdade”, 
disse o presidente Jair Bolso-
naro, durante a inauguração 
da usina da Chesf. “Essa nova 

São Paulo já reciclou 185 
toneladas de lixo eletrônico

Mercado prevê taxa Selic 
em 5,25% no fi m de 2019

2019, 4%, em 2020, 3,75%, em 
2021, 3,5%, em 2022, com tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Para 
alcançar a meta de infl ação, o 
Banco Central usa como prin-
cipal instrumento a taxa básica 
de juros. Quando o Copom 
reduz a Selic, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
da infl ação e estimulando a 
atividade econômica (ABr).

Ministra critica notícias 
que colocam o alimento 

como inseguro

ONU sobre áreas protegidas do 
mundo afi rma: o Brasil é que 
tem a maior área protegida do 
planeta. Essas realidades fazem 
parte de nossa sustentabilida-
de, precisam ser conhecidas e 
reconhecidas aqui e no exte-
rior”, afi rmou.

“O aumento do número e o 
crescimento em participação 
no setor agrícola das chamadas 
agritechs (startups ligadas ao 
agro) está ampliando a compe-
titividade, a sustentabilidade e 
a produtividade no campo”. E 
adiantou que a transformação 
digital movimentará US$ 90 
bilhões em 2030, seguindo uma 
tendência de crescimento de 
16% ao ano. “Com tecnologias 
de ponta e tendo a sustenta-
bilidade como pano de fundo, 
acredito que o Brasil será o 
maior, o mais competitivo e o 
mais sustentável produtor de 
alimentos do mundo em 2030”, 
disse (MAPA).

Ipea divulga o Atlas da 
Violência dos municípios
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A lei de informática 
e as auditorias

A lei de informática foi 

sancionada em 1991 

pelo Governo Federal 

e concede incentivos 

fi scais para empresas do 

setor de TI que investem 

em PD&I

O avanço tecnológico dos 
últimos anos motivou 
uma discussão para a 

modernização da lei buscando 
acompanhar as atualizações 
inerentes a esses segmentos. 
Além disso, foi necessário 
atender às exigências da Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC). 

A lei concede redução de 
80% sobre a alíquota regular 
de 15% do IPI para os itens 
considerados incentiváveis. 
Para que um fabricante possa 
usufruir do benefício, é preciso 
atender a diversos critérios 
como, por exemplo, apresen-
tar determinados níveis de 
nacionalização e investir 4% 
do faturamento em programas 
de pesquisa e desenvolvimento 
e inovação.

O governo federal utiliza esse 
mecanismo como forma de 
incentivar investimentos em 
inovação nesses nos setores 
de tecnologia. Atualmente, 
aproximadamente 600 empre-
sas se valem dos incentivos 
fi scais da Lei de Informática 
e os principais produtos in-
cluídos são computadores 
(incluindo notebooks e todos 
os componentes e periféricos), 
smartphones, tablets, compo-
nentes eletrônicos, monitores, 
televisores, aparelhos com tec-
nologia digital, dentre outros.

Desde o fi nal de 2017, o 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia vem tomando medidas 
para aumentar a governança 
relativa aos incentivos. Após 
uma série de discussões in-
ternas e com o Instituto dos 
Auditores do Brasil (Ibracon) 
para estabelecer melhores 
formas de controle e fi scali-
zação, o ministério publicou 
a portaria que regulamenta 
os procedimentos de atuação 
dos auditores independentes 
credenciados na CVM e ha-
bilitada junto ao ministério, 
sob o formato de asseguração 
razoável, que inclui a análise 
de alocação dos recursos e sua 
destinação enquanto pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 

Com isso, na prática as 
auditorias independentes 
devem assegurar a veracidade 
das informações constantes 
nos relatórios emitidos pelas 
empresas benefi ciárias ao mi-

nistério e emitir uma opinião, 
baseada em metodologia defi -
nida, se os projetos reportados 
são efetivamente atividades de 
pesquisa e desenvolvimento 
e se os recursos fi nanceiros 
alocados são elegíveis perante 
a legislação, cumprindo assim 
a obrigação de contrapartida. 

Além disso, o ministério 
manteve o processo de acom-
panhamento e fiscalização 
realizado por técnicas de 
amostragem probabilística, 
segundo critérios de relevância 
e criticidade e a metodologia 
estabelecida. Em atendimen-
to às exigências da OMC, o 
ministério vem atualizando 
o processo de habilitação do 
Processo Produtivo Básico 
(PPB), adotando um sistema 
de pontuação que comprova 
a efetiva industrialização 
nacional sem ferir o acordo 
determinado. 

Na primeira etapa, foram en-
volvidos os PPBs de celulares, 
notebooks, desktops, placas de 
circuito, impressoras, compu-
tadores integrados (all in one), 
estação rádio base (ERB), 
fi bras ópticas, tablets e servi-
dores. Há uma expectativa de 
alteração da lei até o fi nal deste 
ano quando o incentivo com 
base no IPI deverá ser substi-
tuído por créditos tributários, 
como já ocorre na indústria 
automobilística.

Uma legislação bastante 
semelhante é aplicada às 
empresas localizadas na Zona 
Franca de Manaus pela lei de 
informática da Amazônia Oci-
dental e do Amapá, com algu-
mas diferenças, por exemplo o 
IPI é completamente suspenso 
e não apenas reduzido e os 
percentuais de investimento 
em P&D requeridos podem 
variar de 2,5% a 5%. A necessi-
dade da realização de auditoria 
independente ainda está em 
discussão.

De forma geral, a inclusão da 
obrigatoriedade do trabalho da 
auditoria independente vem 
atender a uma demanda de dar 
mais transparência à aplicação 
dos critérios defi nidos pelo 
governo e no aprimoramento 
dos indicadores utilizados para 
o monitoramento dos resulta-
dos dos gastos com pesquisa 
e desenvolvimento. 

Independente da indústria, 
investimentos relacionados à 
Pesquisa, desenvolvimento e 
Inovação são investimentos 
cada vez mais estratégicos e 
necessários.

(*) - É sócio-diretor da KPMG
(kpmg.com.br).

Felipe Catharino (*)

Editorias 

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

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

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios Ltda

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

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

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

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

ISSN 2595-8410

News@TI
Cabify e Ironhack prorrogam inscrições para 
programa de bolsas de estudo
@A Ironhack e a Cabify decidiram prorrogar até 23 de agosto as inscrições 

para o programa de bolsas de estudos em cursos de especialização 
na área da tecnologia. No total, são oferecidas três bolsas integrais, que 
representam R$ 17.000 cada, além de 60 bolsas parciais, de R$ 3.400 de 
desconto cada, nos três bootcamps disponíveis atualmente na Ironhack 
São Paulo: Desenvolvimento Web, UX/UI Design e Data Analytics. Para 
participar do programa, os interessados devem acessar a página https://
www.ironhack.com/bolsas-cabify. Lá, encontrarão informações detalhadas 
sobre a parceria e, ao fi nal dela, devem clicar no botão “Inscreva-se” para 
preencher o formulário de cadastro. Em seguida, receberão materiais de 
estudo para realizar um teste técnico on-line, que pode ser feito até dia 
1º de setembro. Serão selecionados de acordo com o número de acertos 
e tempo de realização da prova, além da análise do questionário pessoal.

Rede de franquias Boali cria primeiro hackathon
@Empreendedores, designers, nutricionistas, desenvolvedores, 

engenheiros de software, especialistas em logística, entre outros, 
são alguns dos perfi s que a Boali, primeira e maior rede de alimentação 
saudável do Brasil, espera receber em seu 1º Hackathon. Os vencedores 
do desafi o terão a oportunidade de apresentar as ideias e soluções para 
alguns dos maiores especialistas do mercado de franquias e food service, 
além de ganhar uma vaga no Acelera Startup Fiesp e bolsas de estudos 
da Faculdade Impacta. Durante 34 horas ininterruptas, entre as 8h do 
dia 24 e 18h do dia 25 de agosto, a Boali promove o desafi o que busca 
trazer soluções com um olhar mais “tech” para o segmento do food 
service, entendendo como a tecnologia pode atuar mais diretamente na 
resolução dos problemas enfrentados pelos stakeholders da rede (www.
boali.com.br/hackathon).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Dicas para um pitch de 
sucesso: como conquistar o 

investidor em poucos minutos
Imagine que você precisa explicar para uma pessoa que acabou de encontrar no elevador o que faz a sua 
empresa e por que ela tem potencial de crescer no mercado

In Loco promove semana da privacidade
De 12 a 16 de agosto, a In Loco, empresa de 

inteligência de localização, promove mais um 
evento da In Loco University, desta vez uma 
semana inteira de discussão, sobre privacidade 
de dados. Participarão das discussões desde 
participantes da elaboração da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) como Marcel 
Leonardi, Conselheiro na Pinheiro Neto Advo-
gados, até importantes especialistas em GDPR 
(General Data Protection Regulation) e ANPD 
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados). 

Além disso, a semana da privacidade contará 
com a presença internacional da Gerente da 
Divisão de Direitos dos Cidadãos da AGESIC 
e Assessora Jurídica do Parlamento Uruguaio, 
Laura Nahabetian Brunet. O evento é gratuito 
e acontecerá na sede da empresa, que fi ca na 
Avenida Cidade Jardim, 191. As inscrições 
podem ser feitas no link: https://content.inloco.
com.br/in-loco-university-privacy-week 

“O tema sobre a importância de se trabalhar 
em prol da privacidade ainda está sendo trata-

do de maneira muito tímida. Precisamos dar 
um passo atrás no tema e, além de comunicar 
vazamento, temos a responsabilidade de incluir 
a conscientização das pessoas na agenda da 
sociedade", diz André Ferraz, CEO e cofundador 
da In Loco. "O acesso a dados indiscriminados, 
a ameaça com o armazenamento inconsequente 
das informações expõe vida e a segurança das 
pessoas. É sobre como as empresas devem se 
preparar, como a sociedade deve tratar o tema 
que vamos discutir na Privacy Week".

Parece estranho, mas a ideia do “ele-
vator pitch”, apresentação curta 
para potenciais investidores, é uma 

prática bastante corriqueira no mundo dos 
empreendedores e das startups, e tem jus-
tamente essa pretensão: ser uma conversa 
breve e objetiva que desperte o interesse 
dos interlocutores. 

Não importa onde você esteja, quando a 
oportunidade surge, há pouco tempo para 
chamar a atenção. Um pitch pode durar 
cinco, dois e às vezes até um minuto. Saber 
extrair o melhor desse tempo, portanto, 
pode ser a diferença entre o sucesso e o 
fracasso de uma jovem empresa em busca 
de capital.

“A construção do discurso é fundamental 
neste processo. O empreendedor precisa 
ser capaz de descrever os elementos-chaves 
do negócio com clareza, demonstrando do-
mínio do mercado no qual ele está inserido 
e o potencial do negócio; tudo é avaliado 
de maneira holística pelos investidores”, 
destaca André Arcas, coach de palco e fun-
dador da Arcas Treinamentos. Para ajudar o 
empreendedor nesse desafi o, o especialista 
aponta algumas dicas importantes para o 
desenvolvimento de um roteiro conciso e 
efi caz. Confi ra:

1) Faça uma introdução breve:

Um dos maiores erros 
do empreendedor logo no 
começo da apresentação, 
na visão do especialista, é 
dar atenção demais para 
a história pessoal e para o 
nascimento da empresa. 
“Não importa como o seu 
negócio começou. O que 
importa é como a sua em-
presa é capaz de solucionar, 
como ninguém, a dor do seu 
público-alvo”, pondera Ar-
cas. Neste caso, faça uma introdução rápida, 
entrando logo no assunto principal.

2) Explique o problema e apresente 

a solução:

O objetivo de toda empresa deve ser o de 
solucionar um problema. Explique qual a 
dor do seu cliente e como você a resolve – 
de preferência destacando o porquê da sua 
ideia ser a mais efi ciente entre as demais 
disponíveis. 

3) Demonstre conhecimento no 

mercado de atuação:

Apresente números. Quanto esse 
mercado fatura por ano? Quantos são 
os clientes potenciais? Você tem clareza 
do mercado total, endereçável e obtível?  
“Uma boa análise mostra para o investi-
dor que você tem domínio do mercado 
e, portanto, potencial de desenvolvê-lo”, 
diz Arcas.

4) Não menospreze a concorrência:

Fuja do chavão “não 
tenho concorrentes”. De 
acordo com Arcas, igno-
rar a existência de outras 
empresas que atuam na 
área não demonstra que 
o seu negócio é inovador, 
apenas refl ete desprepa-
ro. “Todos os problemas 
são resolvidos de alguma 
forma, ainda que não seja 
da mesma maneira que a 
sua”, explica. Sempre ha-

verá alguma empresa absorvendo alguma 
demanda. Explique o que a concorrência 
faz de bom e ruim e como o mercado 
poderia fi car melhor caso o seu projeto 
seja implementado.

5) Domine o espaço:

O discurso não-verbal, a forma geral 
como você se comporta no palco, pode 
contar muito mais histórias do que o 
discurso que você passou horas en-

saiando. Mantenha uma postura ereta e 
evite movimentar-se demais: isso passa 
ansiedade.

6) Responda com clareza e 

objetividade:

Quando chegar a hora de responder per-
guntas dos investidores, não seja prolixo, 
para não parecer que você está “enrolando”, 
ou que não sabe a resposta. Foque no que 
foi perguntado, só contextualize se for 
estritamente necessário.

7) Seja você mesmo:

É sempre possível perceber, seja no 
discurso oral ou no não-verbal, quando 
uma pessoa não está confortável nem se 
sente segura no que afi rma. O investidor 
busca autenticidade. “Um erro fatal para 
qualquer negócio que está começado é 
querer investidores apenas pelo dinheiro. 
O investidor é na verdade, um parceiro e 
ele precisa agregar valor ao seu negócio. 
Se ele não tem aderência com o projeto ou 
o modelo de negócios, você provavelmente 
vai se arrepender dessa decisão no futuro”, 
alerta Arcas.

8) Treine, treine e treine:

Uma pessoa preparada transmite segu-
rança e consegue driblar melhor o nervo-
sismo. Grave a sua apresentação, assista. 
Desta forma, você pode perceber pontos 
que precisam de mais atenção, tanto do 
ponto de vista de roteiro quanto de ex-
pressão não-verbal.

Toggl Blog

“Um erro fatal para 
qualquer negócio que 
está começado é querer 
investidores apenas pelo 
dinheiro. O investidor é 
na verdade, um parceiro 
e ele precisa agregar 
valor ao seu negócio”

App para encontrar fontes de imprensa
Empresa paulistana lança 

primeiro app totalmente gra-
tuito voltado para jornalistas. 
O objetivo? Facilitar a busca 
de fontes de imprensa. Hoje, 
já são mais de 1500 empresas 
ou profi ssionais de mais de 
30 segmentos cadastrados, 
que podem ser contatados 
diretamente pelo aplicati-
vo, otimizando o tempo das 
redações.

Eduardo Rocha, CEO da 
Press Manager, explica: 
“com o Press Voice, os 
repórteres podem acessar 
gratuitamente releases das 
editorias do seu interesse, 
procurar e solicitar espe-
cialistas, fotos, novas suges-
tões de pautas online e muito mais”. O número de clientes 
cresce cerca de 20% ao mês e o app está disponível para 
iOS e Android.

Do lado dos assessores, 
o papel da empresa é o de 
oferecer oportunidades: “na 
nossa plataforma de gestão, 
os assessores e agências 
conseguem organizar e oti-
mizar o trabalho e, também, 
cadastrar fontes, que serão 
acessadas pelos jornalistas 
pelo Press Voice.

Graças ao Press Voice e ao 
lançamento da versão para 
celulares da plataforma com-
pleta de gestão que a empresa 
oferece, hoje, a mais de XXX 
clientes, o primeiro semestre 
de 2019 teve balanço positivo 
para a Press Manager. Com o 
foco na interação entre jorna-
listas e assessores, o trabalho 

da empresa amplia qualidade e segurança de dados para um 
mercado em constante adaptação. Com os últimos lançamentos, 
a empresa deve triplicar de tamanho até o fi nal do ano.
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inovações para atender as necessidades de aumento de produtividade, 
economia de recursos (água e energia) e maior efi ciência da limpeza para 
promover saúde e bem-estar às pessoas. A atividade de limpeza profi ssional 
movimenta em média R$ 18 bilhões/ano e emprega mais de 760 mil traba-
lhadores no Brasil. Outras informações: (www.higicon.com.br).

E - Gestão e Negócios
A WOW , maior aceleradora independente do país, anuncia a 1ª Jornada 
de Conteúdo Pré-aceleração, que dará a empreendedores o acesso a um 
valioso conhecimento de gestão e negócios, que, até então, estavam ao 
alcance apenas das startups aceleradas. A série de eventos, exibidos online 
e com inscrição gratuita (em formato de webinar) é preparatória para a 
abertura da 15ª rodada de aceleração da aceleradora, e reúne grandes 
nomes do ecossistema de empreendedorismo e startups. Os executivos 
foram convidados a compartilhar sua experiência, em seis trilhas de con-
teúdo, que vão se estender durante seis semanas, até dia 1º de setembro. 
Inscrições e mais informações neste link: (https://wow.ac/jornada-de-
-conteudo <https://wow.ac/jornada-de-conteudo/#inscricao>). 

F - Auditoria Interna
Poucos conhecem as complexas estruturas disponíveis para coibir frau-
des no mundo corporativo como Robert Hirth, que acaba de confi rmar 
presença como um dos keynote speakers do Conbrai – Congresso Brasi-
leiro de Auditoria Interna, que acontece entre 15 e 17 de setembro - em 
Florianópolis, reunindo mais de 800 profi ssionais. A maioria dos mais 
de 30 painéis que serão apresentados no encontro terá os holofotes 
apontados para a tecnologia aplicada na auditoria interna. Temas como 
cibersecurity, auditoria 4.0, data analytics e Inteligência artifi cial serão 
amplamente debatidos durante as plenárias. Experts trarão atualizações 
com as principais tendências dos mercados mais avançados. Inscrições 
por meio do site: (iiabrasil.org.br/conbrai).

G - TI e Telecom no Brasil
As redes de comunicação se tornaram necessidades primordiais. Essa 
transformação digital envolve uma mudança de estrutura, na qual a tecno-
logia tem um papel fundamental. Assim, o mercado vive a necessidade de 
aprimoramento nos setores de Telecom e Tecnologia da Informação (TI). 

A - Internet das Coisas
Os brasileiros já podem enviar comentários e sugestões sobre regras para 
a expansão da chamada Internet das Coisas no país. A consulta pública, 
divulgada pela Anatel, estará aberta pelos próximos 45 dias. As mani-
festações enviadas por meio eletrônico ou por carta serão examinadas 
pela agência e fi carão públicas no site da Biblioteca da agência (https://
sistemas.anatel.gov.br/sacp/). No mesmo endereço é possível consultar a 
proposta original do governo para a regulamentação dessas tecnologias.

B - Plataforma de Caronas
A BlaBlaCar, maior plataforma de caronas compartilhadas do mundo, 
chega a 5 milhões de usuários brasileiros neste mês. A plataforma, que 
já opera no país desde o fi nal de 2015, consolida o Brasil como terceiro 
maior mercado da startup no mundo, atrás apenas de França e Rússia. No 
Brasil, o crescimento no número de usuários é de 315% na comparação 
com o início de 2018. Presente em 22 países, ela já conta com um total 
de 80 milhões de usuários no mundo e decola com base em um modelo 
de economia compartilhada que visa eliminar lugares vazios dos carros 
nas estradas. Outras informações no site: (https://www.blablacar.com.br). 

C - Tributos Estaduais
A Secretaria da Fazenda do Estado acaba de lançar o novo Portal de 
Legislação Tributária (legislacao.fazenda.sp.gov.br), ferramenta de 
busca e consulta digital que reúne todas as normas relativas aos tributos 
estaduais. Esse é um importante mecanismo de consulta e pesquisa 
para o dia a dia de trabalho de contabilistas, contadores, associações de 
classe empresariais, contribuintes (sejam pessoas físicas ou jurídicas) e 
de toda a comunidade jurídica. Simplifi ca a consulta às normas relativas 
aos tributos estaduais, reduz burocracia e aperfeiçoa a comunicação 
entre o Fisco e a sociedade.

D - Higiene e Limpeza 
Entre os próximos dias 20 e 22, no São Paulo Expo, acontece a 26ª Higiexpo 
– a maior feira de produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação 
ambiental da América Latina.  O evento traz as novidades do setor e vem 
demonstrar a relevância e representatividade da limpeza profi ssional com 
mais de 120 expositores nacionais e internacionais. São lançamentos e 

Com o intuito de promover a interação entre os profi ssionais que atuam 
nesse setor, e as novidades recém-chegadas ao mercado, será realizada 
entre os próximosdias 27 e 29, no Expo Center Norte, a NETCOM 2019, 
que vai reunir empresários, profi ssionais, acadêmicos e poder público 
para discutir tendências, realizar negócios e trocar conhecimentos sobre 
o desenvolvimento destes mercados. Outras informações, acesse: (http://
www.arandaeventos.com.br/eventos/2019/netcom/).

H - Inteligência Artifi cial
Amanhã (7) e na quinta-feira (8), a Certsys, responsável pela jornada 
tecnológica de empresas, com cases de sucesso no mercado, participa 
da Superbots Experience, na WTC Events, sendo patrocinadora e ex-
positora, no considerado o mais importante seminário no Brasil sobre 
negócios e tendências do mercado de chatbots e inteligência artifi cial. 
O evento reúne centenas de participantes entre executivos das áreas 
de atendimento, marketing, desenvolvimento de negócios e TI das mais 
variadas verticais com projetos envolvendo bots (bancos, seguradoras, 
varejistas, operadoras de telecom, agências de publicidade, etc); call 
centers; fornecedores de soluções de bots e de inteligência artifi cial. 
Informações: (https://botsexperience.com.br/).

I - Liberdade Econômica
A Associação dos Advogados de São Paulo promove amanhã (7), às 19h, 
debate sobre a MP da Liberdade Econômica. Objetiva discutir as principais 
inovações inseridas pela MP 881 no âmbito do Direito Privado, cuja conver-
são em lei está pendente no Congresso. Participam os professores Flávio 
Tartuce (consultor jurídico) e Andre Luiz Santa Cruz Ramos (procurador 
federal da AGU), que têm visões diferentes sobre o tema. A mediação será 
do diretor cultural da Associação, André Almeida Garcia. Na Unidade Jardim 
Paulista (Al.Santos, 2159), abordando pontos como a desconsideração da 
personalidade jurídica, a interpretação dos contratos empresariais, a função 
social do contrato, as sociedades e os fundos de investimento, entre outros 
aspectos. Mais informações: (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br).

J - Aplicações Nativas
O Cel.Lep, uma das maiores e mais reconhecidas escolas de idiomas, 
programação e tecnologia do país, acaba de lançar seus cursos profi s-
sionalizantes de desenvolvimento mobile, nos sistemas operacionais 
iOS e Android, por meio da linguagem nativa concebida pela Apple e 
Google para criar aplicações. É destinado a programador ou não, que 
busque conhecimentos na área de criação de aplicativos ou até mesmo 
melhorar a comunicação com seus desenvolvedores, sendo que não é 
necessário qualquer requisito mínimo na área de coding para frequentar 
as aulas. O curso também atende programadores que almejam aprender 
outras linguagens e elevar o conhecimento na área de programação. Mais 
informações: (http://madcode.com.br/app-dev-pro/).
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Agosto já nasceu meio 

gauche: Otávio Augusto 

quis um mês com seu 

nome, meio invejoso 

com Júlio César, que já 

tinha o seu

Resolveu chamar o mês 
sextilis de seu e deu-
-lhe o nome de agosto. 

E ainda acrescentou um dia 
a mais, para não fi car menor 
que o julho do Júlio. Daí esses 
serem os dois únicos meses 
consecutivos com 31 dias. Mas 
em julho tem as férias escola-
res. Já agosto, que desgosto. 
Como sabemos, agosto não 
tem feriado. 

Tá certo que dia primeiro é 
o dia do selo e que o dia 5 é o 
dia do Santo Osvaldo de Nor-
túmbria. Aliás, dia 6 é o dia de 
São Salvador do Mundo. Outro 
importante destaque é o dia 13, 
que é o dia do canhoto. 

E quando dia 13 cai na sexta 
feira, é um dos dias mais aza-
rados do ano. Mas, por alguma 
razão obscura, nenhuma des-
sas datas permite ao cidadão 
exausto um descanso extra. 
Em agosto já caiu muito avião. 
O último foi em 2014, quando 
morreu o candidato a presiden-
te Eduardo Campos. 

O maior foi em 1985, quando 
um Boeing bateu no Monte 
Takamagahara, perto de Tó-
quio, matando 520 pessoas. 
Em agosto também ocorreram 
acidentes automobilísticos 
trágicos. Num dia 31, em 1997, 
morreu a princesa Diana. Em 
um dia 22, em 1976, morreu 
o ex-presidente Juscelino 
Kubitschek.

Em agosto ocorreram fatos 
históricos pra ninguém botar 
defeito. Em 1968, no dia 21, 
os soviéticos invadiram a 
Tchecoslováquia, episódio co-
nhecido como o fi m da “prima-

vera de Praga”. No dia 13, em 
1961, os comunistas alemães 
começaram a construir o muro 
de Berlim, maior símbolo da 
Guerra Fria. Em 1974, em um 
dia 8, o presidente americano 
Richard Nixon renunciou, 
na esteira do escândalo de 
Watergate. 

No dia 24, em 1954, Getúlio 
deu um tiro no peito. No dia 
25, em 1961, Jânio renunciou 
à presidência, apenas 7 meses 
após ser empossado.

Elvis Presley morreu em 
agosto. Marilyn Monroe tam-
bém. Trotsky, um dos líderes 
da Revolução Russa, levou uma 
picaretada na cabeça quando 
estava exilado no México e 
morreu, também em agosto. 

Em 1900, o fi lósofo Nietzsche 
também foi dessa para melhor, 
em agosto. Até o lutador de 
boxe Rocky Marciano, que 
nunca perdeu uma luta na 
carreira, perdeu para agosto. 
Morreu em 1969. Em agosto, 
as cachorras fi cam ainda mais 
férteis e os cachorros brigam 
mais, largando mordidas para 
todos os lados. O governo 
costuma fazer campanha pela 
vacinação contra a raiva cani-
na nessa época. É o “mês do 
cachorro louco”. 

Que gosto é esse de prestar 
atenção pra tudo o que acon-
tece de ruim em agosto? Na 
verdade, trata-se apenas de 
superstição, uma brincadeira 
que acabou virando mania. Não 
há nenhuma razão para não 
gostar de agosto. Se o mês de 
agosto pudesse se defender, 
certamente citaria: “prefi ro os 
que me criticam, porque me 
corrigem, aos que me elogiam, 
porque me estragam”. 

O autor da frase? Santo 
Agostinho.

(*) - É doutor em Educação Histórica 
pela UFPR, consultor, palestrante e 
professor de História e Filosofi a no 

Curso Positivo.

Daniel Medeiros (*)

A nova moeda Libra não 
será implantada à margem 
das legislações nacionais ou 
desrespeitando autoridades 
reguladoras dos sistemas 
fi nanceiros de cada país. A po-
sição foi apresentada por Dan 
Schulman, diretor-executivo 
da PayPal, uma das empre-
sas integrantes do consórcio 
montado com o objetivo de 
criar e gerir a moeda, uma 
rede de companhias liderada 
pelo Facebook.

“Um princípio que sabemos 
ser fundacional para a PayPal 
é que não vamos comprome-
ter nossa obrigação com os 
reguladores no mundo de ser 
totalmente de acordo com 
suas regras”, declarou. Schul-
man deu entrevista coletiva a 
jornalistas na sede da empresa 
em Nova York. Ele relatou que 
a PayPal tem uma relação de 
longa data com o Facebook, 
oferecendo infraestrutura 
para os pagamentos online 
da plataforma, como o FB 
Marketplace ou o Instagram 
Shopping. 

O diretor-executivo ressal-
tou que o consórcio ainda está 
“vendo como será formulada” 
a iniciativa. “Ainda estamos 

A expectativa é que a criptomoeda esteja disponível em 2020.

Cronograma
de pagamentos
do Pasep pelo BB

O Banco do Brasil (BB) vai 
liberar os recursos do Pasep 
para todos os cotistas inscritos 
no Fundo PIS-Pasep a partir do 
próximo dia 19. Estão disponí-
veis para saque R$ 4,5 bilhões 
pertencentes a 1,522 milhão de 
cotistas. Aqueles que tiverem 
conta corrente ou poupança 
no BB terão o depósito feito 
automaticamente. Esse públi-
co, de aproximadamente 30 
mil participantes, não precisará 
realizar qualquer procedimento 
para receber o dinheiro. 

Os cotistas clientes de outras 
instituições fi nanceiras, com sal-
do de até R$ 5 mil, poderão trans-
ferir o saldo da cota via TED, 
sem nenhum custo, a partir do 
dia 20. A opção de transferência 
disponibilizada pelo BB pode 
ser realizada tanto via internet, 
pelo endereço eletrônico (www.
bb.com.br/pasep), quanto pelos 
terminais de autoatendimento. 

Os demais cotistas, assim 
como herdeiros e portadores 
de procuração legal poderão 
realizar os saques diretamente 
nas agências do BB, a partir 
do dia 22. Os valores serão 
liberados para os participantes 
do Fundo PIS/Pasep que ainda 
não sacaram os recursos. A ação 
integra a Medida Provisória nº 
889, publicada no último dia 24 
de julho (AI/BB).

A produção industrial do 
setor eletroeletrônico recuou 
2,6% nos primeiros seis meses 
deste ano, em relação a igual 
período de 2018. É o que de-
monstram os dados divulgados 
pelo IBGE agregados pela As-
sociação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee). 

O resultado foi motivado pela 
queda de 6,6% na produção de 
bens eletrônicos. A área elétrica 
teve crescimento de 1,4%. “O 
desempenho é decepcionante 
face à expectativa que tínhamos 
no início do ano”, ressalta o 

presidente da Abinee, Hum-
berto Barbato. Segundo ele, 
esperava-se um ambiente mais 
seguro e com maior previsibili-
dade para reverter o quadro de 
retração na indústria. 

Com o resultado, a expectati-
va de crescimento na produção 
do setor, que era de 8 7% para 
2019, foi revista e agora é de 
apenas 2%. “Ainda assim, para 
mantermos essa alta, é necessá-
ria a continuidade das reformas, 
como a tributária, essencial 
para o setor produtivo”, avalia 
Barbato (AI/Abinee).

Com isso, o índice, que 
mede a inflação para 
famílias com renda de 

até 2,5 salários mínimos fi cou 
0,5 ponto percentual acima de 
junho, mês em que o IPC-C1 
registrou recuo de 0,07%. No 
acumulado do ano, o índice re-
gistra alta de 3,16% e somados 
os últimos 12 meses o IPC-C1 
subiu 4,04%. 

Já o IPC-BR, que mede a 
variação da infl ação junto às 
famílias com rendimento de 
até 33 salários mínimos, variou 
0,31% em julho e acumula alta 
de 2,73% no ano e de 3,87% 
nos últimos 12 meses. No mês, 
quatro das oito classes de des-
pesa que compõem o índice 
registraram crescimento. A 
habitação variou de -0,24% para 
1,32%; alimentação passou de 
-0,16% para 0,20%; despesas 
diversas foi de -0,23% para 
0,40%; e transportes variou de 
-0,38% para -0,24%.

Os principais destaques 
foram a tarifa de eletricidade 
residencial, que passou de 
-2,30% para 6,42%; arroz e 
feijão variaram de -3,97% 

O principal destaque foi a tarifa de eletricidade residencial, que passou de -2,30% para 6,42%.
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Aumentou a infl ação para 
famílias de baixa renda em julho
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), divulgado ontem (5) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), subiu 0,43%, em julho

para -0,84%; alimentos para 
animais domésticos subiram  
-1,36% para 1,98%; e gasolina 
teve variação de -2,67% para 
-1,86%. No sentido inverso, 
com recuo na taxa de variação, 
o grupo vestuário passou de 
0,60% para -0,28%; educação, 
leitura e recreação de 0,78% 
para 0,16%; Saúde e Cuidados 
Pessoais estavam com alta de 

0,31% e passaram para 0,28%; 
e comunicação desacelerou de 
0,07% para 0,04%.

Os destaques nos recuos 
foram as roupas, com variação 
de 0,71% para -0,43%; passa-
gem aérea caiu de 22,85% para 
-2,20%; serviços de cuidados 
pessoais foram de 0,38% para 
0,05%; e pacotes de telefonia 
fixa e internet variaram de 

0,46% para 0,10%. No acumu-
lado de 12 meses, o IPC-C1 
registra alta de 5,74% na classe 
de alimentação, de 5,24% em 
educação, leitura e recreação 
e de 4,92% em transportes. 
Os menores acumulados são 
nas classes comunicação, com 
0,02%, despesas diversas so-
maram 1,58% e habitação subiu 
2,48% em um ano (ABr).

Nova moeda Libra ‘respeitará’ 
regras de cada país

trabalhando com reguladores 
para ter seus inputs. O poten-
cial de blockchain de utilizar 
diferentes formas de moedas, 
em alguns casos mais estáveis 
e outras fora do acesso do 
sistema, é válido de explorar. 
Seria um erro não entender o 
potencial poder dos sistemas 
em redefi nir as formas pelas 
quais podemos gerir dinheiro 
mas prover confi ança distribu-
ída. Ainda é cedo para Libra”, 
opinou.

Pela proposta anunciada, a 
libra estará disponível a quem 

tiver um smartphone e conec-
tividade com a internet, em 
todo o mundo. As operações 
poderão ser realizadas, se-
gundo os responsáveis, entre 
consumidores e empresas 
em diferentes lugares do 
mundo. O objetivo é permitir 
operações fi nanceiras usando 
a internet e aplicativos diver-
sos, como os da empresa (a 
rede social de mesmo nome, 
o Messenger, o Instagram e 
o WhatsApp). A expectativa 
é que a critptomoeda esteja 
disponível em 2020 (ABr).

Caiu a produção da indústria 
eletroeletrônica
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A cultura individualista
São múltiplas as razões 

para a extensão das 

redes criminosas que 

agem à sombra do 

Estado

Uma das fontes desse 
poder oculto é a pró-
pria Constituição de 

88. Parece uma sandice, pela 
antinomia expressa: a lei maior, 
no mais elevado pedestal da 
Pátria, ser responsável por 
mazelas. Há lógica? Ao abrir 
o leque de direitos sociais e 
individuais, a Carta construiu 
as vigas institucionais com 
autonomia, liberdade e com-
petência funcional. 

Sistemas e aparelhos se 
robusteceram para exercer 
com independência as funções 
constitucionais. O Estado libe-
ral e o Estado social convergi-
ram suas posições em direção 
ao Estado Democrático de 
Direito, sob o qual o Poder 
Judiciário assume posição de 
relevo, fato que explica seu 
papel preponderante na pavi-
mentação da via democrática. 

A judicialização da política, 
fenômeno bastante observado 
nos últimos tempos, leva em 
consideração a ausência de 
legislação infraconstitucional, 
o que tem permitido ao Judi-
ciário entrar no vácuo legisla-
tivo e interpretar as normas 
de comando. Instituições do 
Estado, voltadas para a defesa 
do regime democrático, da or-
dem jurídica e dos interesses 
sociais e individuais, ganharam 
impulso. 

O Ministério Público, por 
exemplo, alçado à condição de 
instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado e acres-
cida bagagem normativa, pas-
sou a incorporar a missão de 
guardião maior da sociedade. 
Sua atuação, se, de um lado, ga-
nhou o respeito dos cidadãos, 
passou a ser questionada por 
causa de ações consideradas 
exageradas.

A Polícia Federal reforçou a 
identidade como órgão encar-
regado de exercer a segurança 
pública para a preservação 
da ordem e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, 
passando a agir em parceria 
com instâncias do Judiciário. 
Sua extensa folha de serviços, 
alargada por um fl uxo de maior 
profi ssionalismo, penetra nos 
espaços mais obscuros da 
vida criminosa e nos porões 
incrustados nas malhas da 
administração pública.

A par de sua contribuição 
para a consolidação dos pilares 
éticos e morais e a preservação 
das boas práticas políticas, 
ganhou uma legião de críticos 
e adversários, também por 
conta de operações espeta-
culosas, marcadas por nomes 
simbólicos. Como pano de 

fundo temos a Constituição de 
88, que propiciou ao aparelho 
do Estado a competência 
para organizar estruturas e 
métodos capazes de garantir 
a sua segurança e alcançar o 
equilíbrio social.

Às ações do MP e da PF 
se somam tarefas de outros 
sistemas que também fazem 
apurações e controles, como o 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional, o Tribunal de Contas 
da União, a Corregedoria-Geral 
da União, além dos aparatos do 
Parlamento, como as Comis-
sões de Inquérito. O Estado 
possui máquina mais que su-
fi ciente para monitorar retas 
e curvas de pessoas físicas e 
jurídicas. Mas nessas trilhas 
a coisa começa a desandar. 
A pletora de instrumentos de 
controle abre imensos vácu-
os. A política é como a água 
corrente: preenche os vazios.

Tarefas assemelhadas se 
repartem entre alguns órgãos, 
espaços se bifurcam e dirigen-
tes são atingidos pelo fogo das 
vaidades. Cada qual procura 
chamar para si a atenção. 
Afi nal, as luzes do Estado-
-Espetáculo propiciam ampla 
visibilidade. Se as ferramentas 
a serviço do Estado fossem 
desprovidas de sentimentos, 
teríamos gigantesca estrutura 
de controles comprometida 
com o bem comum. Coisa 
difícil.

O bem da coletividade passa 
pela fi ltragem personalista. 
Somos um País que privilegia 
a marca pessoal. A ação da 
entidade é precedida pela lou-
vação do dirigente. O ministro 
Sérgio Moro ganha estátua de 
xerife-mor. Mesmo sob tiro-
teio. Juízes e procuradores dão 
o tom da justiça e da política, 
imprimindo à orquestra o seu 
compasso. Alas e grupos se 
formam no interior de estru-
turas, matizes políticos dão o 
tom de operações e a algazarra 
do espetáculo acende altas 
fogueiras.

A querela se espalha, como 
estamos vendo hoje entre os 
três Poderes. O que fazer com 
a massa contenciosa que agita 
atores e instituições? O óbvio: 
cumprir o dever nos limites 
prescritos pela lei, despir-se 
de vaidades, usar o bom sen-
so para evitar duplicação de 
tarefas e profi ssionalizar as 
estruturas, deixando-as imu-
nes aos partidarismos. 

Cada Poder deveria se ocu-
par de suas funções. Sem mais 
nem menos. 

Se for criado um novo con-
trolador para comandar o já 
existente, o País andará em 
círculos.

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

político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Chanceler da França 
ironiza ‘urgência 
capilar’ de Bolsonaro

O ministro das Relações Exterio-
res da França, Jean-Yves Le Drian, 
ironizou o que chamou de “urgên-
cia capilar” que fez o presidente 
Bolsonaro a cancelar uma reunião 
que teria com ele. A declaração foi 
dada no domingo (4), ao Journal du 
Dimanche, e faz referência ao episó-
dio protagonizado pelo mandatário 
brasileiro que cancelou seu encontro 
com Le Drian poucos minutos antes 
e publicou um vídeo no Facebook en-
quanto cortava o cabelo, no horário 
em que estava prevista a reunião. 

“Todo mundo conhece as res-
trições próprias das agendas dos 
chefes de Estado. Ao que parece, 
houve uma emergência capilar. 
Essa é uma preocupação que é 
estranha para mim”, declarou Le 
Drian, referindo-se ironicamente 
a sua calvície.  Apesar do ocorrido, 
o chanceler francês considerou a 
visita ao território brasileiro “muito 
positiva”, principalmente por ter tido 
“encontros com a sociedade civil 
brasileira, em particular com ONGs, 
e com “a sociedade civil econômica”.

“Também me reuni com os gover-
nadores de vários estados. A França 
tem o interesse de conversar com 
o Brasil, com todos os brasileiros”, 
ressaltou. Inicialmente, Bolsonaro 
alegou “uma questão de agenda”, 
para cancelar a reunião na última 
segunda-feira (29). Mas na mesma 
tarde, fez a transmissão ao vivo. 

Ao comentar sobre o episódio, 
ele voltou a afi rmar que cancelou 
a agenda porque tinha outro com-
promisso, mas admitiu que outros 
fatores contribuíram. Há relatos de 
que Bolsonaro estava descontente 
com a decisão do chanceler francês 
de reunir-se com representantes 
de ONGS, em sua maioria críticas 
a ele (ANSA).

A CCJ do Senado realiza hoje 
(6) e quinta-feira (8) duas duas 
audiências públicas destinadas 
a discutir um dos projetosdo 
chamado “pacote anticrime”. 
O projeto da senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) traz 
medidas contra a corrupção, o 
crime organizado e os crimes 
praticados com grave violência 
a pessoa. As audiências também 
terão a participação de juristas, 
advogados, pesquisadores, 
acadêmicos e representantes 
de organizações da sociedade 
civil e de movimentos sociais.

O projeto integra o chamado 
“pacote anticrime” do Senado. 
São três projetos que repro-
duzem o conteúdo de medidas 
encaminhadas à Câmara no 

início do ano pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro. A ideia da iniciati-
va é dar andamento imediato às 
propostas de Moro, enquanto a 
Câmara se ocupa com a reforma 
da Previdência Social. 

A apresentação de novas 
versões dos textos foi o único 
jeito de encaminhar as medidas 
para o Senado, porque projetos 
de autoria do Poder Executivo 
devem começar a tramitar pela 
Câmara. Além do projeto, fazem 
parte do pacote também o que 
determina que o julgamento 
de crimes comuns conexos 
a crimes eleitorais seja feito 
pela justiça comum, e o que 
criminaliza o caixa dois eleitoral 
(Ag.Senado).

Um dos projetos é da senadora Eliziane Gama, que traz medidas 

contra  o crime organizado.

“Dizem que vamos 
fechar a Rádio MEC, 
fechar TV, mas nada 

disso procede. Eu mesmo fi quei 
surpreso com essas informa-
ções”, lamentou.

Ele também negou denún-
cias de suposta ingerência 
política e censura do governo 
na EBC. O que a emissora bus-
ca é jornalismo equilibrado, 
afi rmou, em resposta a ques-
tionamento da conselheira 
Maria José Braga, que relatou 
denúncias de profi ssionais às 
entidades representativas da 
categoria. “ É frequente não só 
a Federação Nacional dos Jor-
nalistas, mas também sindica-
tos de jornalistas, receberem 
denúncias de funcionários 
com relatos de direcionamen-
to da cobertura jornalística, 
de falta de independência 
para equipes de jornalismo 
fazerem seu trabalho”, disse 
Maria José, representante da 
categoria dos jornalistas.

Graziani respondeu que esse 

O vice-presidente do conselho, Marcelo Cordeiro, com o diretor-presidente da EBC,

Alexandre Graziani, e o diretor-geral, Roni Baksys.

Marcos Oliveira/Ag.Senado
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O senador Paulo Paim (PT-
-RS) alertou ontem (5), sobre 
a inclusão de “jabutis”, termo 
usado para caracterizar assun-
tos sem relação com o texto 
original, na MP, já aprovada na 
comissão mista e que tratava 
inicialmente de declaração de 
direitos da liberdade econô-
mica. De acordo com o parla-
mentar, emendas apresentadas 
e aprovadas no âmbito do 
colegiado, segundo ele, de for-
ma escandalosa, usaram a MP 
como disfarce para investidas 
profundas contra o trabalhador 
brasileiro.

Para Paim, é inadmissível que 
36 artigos da CLT sejam altera-
dos pela MP ao lembrar que a 
legislação trabalhista passou por 
uma reforma recente, durante o 
governo do então presidente Mi-
chel Temer. Entre as mudanças 
criticadas por Paim na MP 881 
está a permissão para o trabalho 
aos sábados e domingos sem 

Senador Paulo Paim (PT-RS).
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A CCJ do Senado faz reunião 
amanhã (7), com 21 itens na 
pauta de votações. Entre eles, 
uma proposta que dá imuni-
dade tributária a videogames 
produzidos no território na-
cional. Inclui “consoles e jogos 
para videogames produzidos 
no Brasil” no inciso VI do 
artigo 150 da Constituição 
Federal. Esse dispositivo 
proíbe que União, estados 
e municípios instituam im-
postos sobre determinados 
segmentos, como templos 
religiosos, livros, jornais e CDs 
e DVDs nacionais.

O texto que será votado pelo 
colegiado é um substitutivo 
do relator, senador Telmário 
Mota (Pros-RR). A sugestão 
legislativa original, feita pelo 
cidadão Kenji Amaral Kikuchi, 
do Rio de Janeiro, previa a 
redução dos impostos de 72% 
para 9% sobre todos os games. 
Telmário opinou pela conces-
são de imunidade tributária, já 
prevista na Constituição para 
outros setores. 

De acordo com o senador, 
a única forma efetiva de pro-
mover uma mudança real na 
tributação do segmento é pela 
via constitucional, por meio 

Refl exão sobre
a formulação
da política
ambiental do país

O senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) falou ontem (5) 
da sua preocupação com o 
meio ambiente. Lembrou que 
vem propondo uma refl exão 
sobre a formulação da política 
ambiental do país. “Que tipo de 
crenças e premissas estamos 
adotando para legislar sobre o 
meio ambiente? Quais são os 
refl exos disso em nossa reali-
dade administrativa nas ações 
repressivas do Estado brasileiro 
e o impacto disso tudo na vida 
da população, especialmente 
da Amazônia?”, indagou.

O parlamentar destacou 
ainda, operações realizadas 
nos últimos dias em Rondônia, 
pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente (IBAMA), para 
o combate ao desmatamento 
ilegal e à extração ilegal de 
madeira. “Já disse aqui que 
não sou defensor de ilegalida-
des. Procuro fazer a defesa da 
legalidade, o que pressupõe 
também o acompanhamento e a 
exigência de que as autoridades 
administrativas que exercem 
um papel de fiscalização e 
controle o façam dentro do 
ordenamento jurídico vigente”, 
disse (Ag.Senado).

O senador Reguffe (sem partido-DF) criticou 
ontem (5) atitudes do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que, na visão do parlamentar, está 
tentando reduzir as atribuições do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da 
Receita Federal. Na ocasião, o senador pediu 
a instalação da CPI dos Tribunais Superiores, 
para apurar eventuais irregularidades e também 
a análise, pelo Plenário do Senado, dos pedidos 
de impeachment de ministros da corte.

“A Constituição diz que é preciso um terço 
de assinaturas da Casa para instalar a Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI). A CPI 
da Lava Toga obteve 29 assinaturas, ou seja, 
mais do que o necessário, e não foi instalada 
por esta Casa. Por que o Poder Judiciário não 
pode ser investigado? É um Poder intocável? 
Que medo é esse que se tem do Poder Judi-
ciário? Quem não deve não teme”, declarou 
(Ag.Senado).

O relator, Telmário Mota, é favorável à aprovação

da isenção de tributos.
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Presidente da EBC nega 
censura e extinção de veículos
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem sofrido tentativas de desestabilização, por meio da 
disseminação de notícias falsas (fake news), afi rmou o diretor-presidente da estatal, Alexandre 
Henrique Graziani Júnior, em audiência pública do Conselho de Comunicação do Congresso ontem (5)

cerceamento pode ter aconte-
cido em governos anteriores, 
mas não atualmente. Ressal-
tou que tem trabalhado para 
tornar a EBC uma promotora 
de serviços de radiodifusão 
de qualidade e que fez ques-
tão de chamar colaboradores 
da empresa para a audiência 
pública, a fi m de deixar claro 
que não há censura. Destacou 

ainda que o órgão dispõe de 
profissionais qualificados e 
dispostos a mostrar a relevância 
da instituição e da comunicação 
pública brasileira.

O consultor jurídico da EBC, 
Francisco Lima Filho, disse 
que a estatal respeita a legisla-
ção e que a empresa alcançou 
mais pujança e facilidade de 
gestão com a sanção da Lei 

das Estatais. Afi rmou que a 
diretoria tem prestigiado os 
servidores da Casa e garantiu 
que não há comportamentos 
ilegais em relação às ações 
da instituição. “Obviamente 
há entendimentos em sentido 
contrário, e nós respeitamos a 
todos, mas estamos aqui para 
esclarecer eventuais dúvidas” 
(Ag.Senado).

Imunidade tributária para videogame 
produzido no Brasil está na pauta

de uma proposta que imunize 
o setor de impostos. Ele citou 
no relatório, como precedente, 
a Emenda que concede imuni-
dade tributária aos fonogramas 
e videofonogramas musicais 
(CDs e DVDs) produzidos no 
Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores 
brasileiros.

Kikuchi argumentou que a 
redução tributária possibilitaria 
uma diminuição da pirataria e 
incentivaria a produção nacio-
nal no setor. Em sua opinião, 
os jogos eletrônicos devem 
ser reconhecidos como uma 

forma válida de cultura, além 
de uma indústria que precisa 
ser desonerada da elevada 
carga de tributos para con-
seguir crescer e alcançar seu 
potencial.

A ideia apresentada ao 
Portal e-Cidadania recebeu 
o apoio de mais de 75 mil 
internautas. Para tornar-se 
sugestão legislativa e ser ana-
lisada na Comissão de Direitos 
Humanos eram necessárias 20 
mil manifestações favoráveis. 
A sugestão já recebeu apoio de 
mais de 145 mil internautas 
(Ag.Senado).

Alerta para “jabutis” que contrariam 
direitos dos trabalhadores

remuneração de hora-extra e 
regime especial de folga.

“A legislação exige que o 
trabalho no fi m de semana seja 
remunerado com hora-extra e 
com regime especial de folga. 
Nem isso vai ter mais. Vejam 
a que ponto nós chegamos. As 
modernas teorias da administra-

ção reconhecem que os períodos 
de pausa ou repouso ampliam 
a produtividade e diminuem 
os acidentes de trabalho. Aqui 
vai-se na contramão. Pode-se 
trabalhar 12 horas. Se aumenta-
rem os acidentes, não importa, 
‘porque eu tiro esse e boto 
outro’”, lamentou (Ag.Senado).

Senado abre o semestre 
com audiências sobre 

pacote anticrime

Reguffe questiona não instalação da CPI dos Tribunais
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 27/08/2019 às 08h45/2º Público Leilão: 29/08/2019 às 16h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos Ber-
rini, 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, os 
seguintes imóveis urbanos: IMÓVEIS: I - Apartamento nº 154, no 15º andar, Bloco “B” do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
PRAÇA DE POMPÉIA”, situado na rua Ministro Ferreira Alves nº 1.031 (entrada principal) e rua Desembargador Vale 
nº 1.044 (entrada secundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 111,15m², mais a área real 
comum de 52,576m² perfazendo a área real total de 163,726m², correspondendo, no terreno, a uma fração ideal 
de 0,5150%. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. Conforme Av. 4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 
58.587 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, 

de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da 
II – VAGA DE GARAGEM 

PRIVATIVA DUPLA – TIPO “D”, nº 105, localizada no sub-solo do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRAÇA DE POMPÉIA”, 
situado na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 1.031 (entrada principal) e Rua Desembargador Vale nº 1.044 (entrada se-
cundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 22,10m², mais a área real comum de 39,388m², 
perfazendo a área real total de 61,488m² correspondendo, no terreno, a uma fração ideal de 0,1294% para a guarda 
e estacionamento de 02 (dois) veículos de passeio de padrão ou porte médio. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. 
Conforme AV-4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 58.588 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do 
Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, conforme IPTU. Imóvel devidamente matriculado sob 

SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da matrícula nº 58.588 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.066.218,44 (Hum milhão, sessenta e seis mil, 
duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos); 2º PÚBLICO  LEILÃO:  533.109,22 (Quinhentos e 
trinta e três mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrema-
tação, 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. Os imóveis 
serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo 
do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes GUILHERME JESUS PARMEGIANI, 
CPF nº 524.036.298-04 e CNH 02817009980/DETRAN-SP e MARIA ELIZABETH NOBREGA PARMEGIANI, CPF nº 
075.202.948-70 e CNH nº 02264432504/DETRAN-SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) de-
vedor(es) fiduciante(s)  será(ão)  comunicado(s)  na forma do parágrafo 2º-A  do art. 27 da  lei 9.514/97, incluído 

-

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.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 27/08/2019 - 08:40h  -  2º LEILÃO 29/08/2019 - 13:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, -

Presen-
cial e Online IMÓVEL -

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 08:40 
horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 13:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARLI TEREZINHA DOS 
SANTOS, 

JÉSSICA PRETO RAZZO, -

GUILHERME 
KEINER RAZZO

NATHAN DOS SANTOS PRETO, 

CRE-
DOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS VALO-
RES 1º leilão: R$ 303.994,85 (Trezentos e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos); 
2º leilão: R$ 151.997,43 (Cento e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-
-

-

-
OBSERVAÇÕES: -

-

-

arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 
obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

-

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

-

-

-

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 12/04/2019 - Data, Hora e Local: 12/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º an-
dar, sala 112, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 14, 15 e 16/03/2019. 
Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por 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 29/03/2019, tendo os acionistas sido avisados de que referidos docu-
mentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 14, 15 e 16/03/2019;- e, 2. fixar em 
R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramen-
to: nada mais havendo a tratar, o sr.Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 12/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas: 
Helofredo Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Partici-
pações Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias 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; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Jiva Participações e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos 
Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e Refinaria Nacional de Sal S.A., p. Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 12/04/2019. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 287.807/19-8 em 30/05/2019.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1062167-74. 20 1 6.8.26.0002 Edital de Citação 
Prazo 20 dias. Proc. 1062167-74.2016.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito 
da 5º VC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, Faz Saber a Adonias Pereira Tiburcio RG Nº 
17.997.715, CPF Nº 073.831.488-94, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-
lhe ação de Cobrança no valor de R$ 3.840,79. referente às da taxa de conservação do lote 09, da 
Quadra FL, do Loteamento Terras de Sta Cristina V. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na lei..  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017358-22.2014.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a).Thais Migliorança Munhoz, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a  Rita de Cassia Carvalho Transporte Me, CNPJ Nº12.476.082/0001-24, na pes 
soa da sócia Rita de Cássia Carvalho que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por  
CGMP- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o receb. da quantia de  
R$ 8.715 ,40, referente a fatura de nº 25081150, com vencimento em 11/06/2012, e Fatura de nº 
86768675, com vencimento em 10/07/2012, vencidas e não pagas. Considerando que a requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos, tudo nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Campinas, aos 25 de junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023296-23. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII-Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daniela Cleodon Medeiros, brasileira, solteira, vendedora, RG 29.542.025-X CPF  
270.303.568-37, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de Momentum Empre e n 
dimentos Imobiliários Ltda, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 08, da 
Quadra AP, do Loteamento Ninho Verde I - Eco Residence). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1107613-34. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Marinho da Conceição, 
Brasileiro, Casado, RG 7593000, CPF 623.363.808-97, 43, Jardim Internacional, CEP 04756-079, 
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 62.249,24. 
referente às da taxa de conservação do lote 34, da Quadra HW, do Loteamento 6 da Riviera de 
Santa Cristina II. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008298-14. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Roland Carneiro Molina, CPF 165.168.258-58, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.148,81 (em 
março/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015971-36. 2016.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara da Família e das Sucessões, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). 
Eduardo Calvert, na forma da Lei, etc. Faz Saber a S. P. Soares Valério ME, CNPJ Nº 14.742. 400/ 
0001-87 representado por Mav Industria e Comércio de Lubrificantes Ltda, CNPJ/MF Nº 11.647. 
680/0001-56 e Andre Luiz Chagas RG Nº 17595208-5 , CPF/MF Nº 078.152.158-07 que SP1 
Fomento Mercantil Eireli ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 286. 
086,33, referente à confissão de divida não quitada. Fica o Executado citado por meio deste edital 
para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados 
tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo 
Civil. No caso integral do pagamento de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 
827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). 
Será o edital publicado na forma da lei. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 19 de Julho de 2019. 

Lucio Brazil Real Estate S/A - CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 22.04.2019

Data, hora, local: 22.04.2019, 15hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Wilson 
Pinto Rodrigues, Secretário: Sr. Miguel Maia Mickelberg. Deliberações aprovadas: a) distribuir nesta data a título de di-
videndos, a quantia de R$ 13.000.000,00 aos acionistas de acordo com a participação de cada um no capital social; Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações: 
Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves. Diretor, Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. - 
Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. JUCESP nº 411.212/19-9 em 29.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 06.05.2019
Data, Hora, Local: 06.05.2019, às 15 hs, na sede social, Rua do Rocio, 350 -14º andar, São Paulo, SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. 
Deliberações Aprovadas: a) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
de 2017, publicados no DOESP e Jornal Empresas & Negócios, em 03.05.2019; b) A compensação do prejuízo do 
exercício de 2017, no valor de R$ 1.056.185,90, sendo absorvido parte do saldo da conta de lucros acumulados até o 
exercício de 2016, no valor de R$ 1.056.185,90 na seguinte ordem: b.1.) Manter R$ 4.000.000,00 para a Reserva 
Legal; b.3.) manter em reservas de lucros acumulados até 31.12.2017 o valor de R$  10.262.839,32. Encerramento: 
Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. Miguel Maia Mickelberg 
- Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves - Diretor. Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. - Wilson Pinto 
Rodrigues - Administrador. JUCESP 409.977/19-6 em 29.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora

CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422
Extrato da Ata de AGO/E realizada em 19/06/2019

Data, Horário e Local: 19/06/2019, às 10 hs, na sede, Avenida Alcântara Machado, 906 e 910, CEP 03.102-902,
SP/SP. Mesa: Andrea Nora Felicitas Gardemann - Presidente e José de Souza Júnior - Secretário. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade. Deliberações por Unanimidade de votos: (i) Aprovado por unanimidade o
Relatório da Diretoria, bem como o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2018. (ii) Autorizar a prestação pela Companhia de quaisquer tipos de garantia, inclusi-
ve alienação fiduciária dos imóveis de sua propriedade e cessão fiduciária de títulos e/ou de direitos creditórios, a
favor do Banco Original do Agronegócio S/A e/ou Banco Original S/A ambos com sede social na Rua General Fur-
tado do Nascimento, n° 66, Lote I, CEP 05.465-070, CNPJ/MF n° 92.894.922/0001-08, para assegurar quaisquer
negócios, empréstimos, financiamentos e/ou créditos concedidos à Devedora e/ou à própria Companhia, sem limi-
te de valor e incluindo, sem limitação operações de crédito e/ou empréstimo já celebradas e/ou que venham a ser
celebradas após esta data. (iii) Adicionalmente, autorizaram os Diretores da companhia a tomar todas as medidas
necessárias à consecução de todos os atos necessários à constituição das garantias acima mencionadas, poden-
do celebrar todos os instrumentos de constituição, públicos ou particulares, escrituras e cédulas de crédito ban-
cário. (iv) Por fim, ratificam todos os atos e contratos relativos às garantias acima descritas que tenham sido pra-
ticados anteriormente pelos Direitos da Companhia a favor do Banco Original do Agronegocio S/A e/ou do Banco
Original S/A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 19/06/2019. Andrea Nora Felicitas Gardemann - Presidente;
José de Souza Júnior - Secretário. Acionistas presentes: Engenho, Administração, Empreendimentos, Tecno-
logia e Participações Ltda. P/ Andrea Nora Felicitas Gardemann; Village Participações e Eventos Ltda. P/ Andrea
Nora Felicitas Gardemann. JUCESP n° 411.036/19-1 em 30/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

2º Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca da Capital - São Paulo
Edital de Leilão Judicial Online. Fábio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 4ª Vara Cível 
do Fórum de São Miguel Paulista. Processo: nº 1021189-17.2014.8.26.0005. Executado: Pedro 
Gomes de Oliveira. terreno c/ 292,50m² em Itanhaém - 60% do valor de avaliação. 1ª Praça 
começa em 10/09/2019, às 11h15min, e termina em 13/09/2019, às 11h15min e; 2ª Praça começa 
em 13/09/2019, às 11h16min, e termina em 03/10/2019, às 11h15min. Lote de terreno o n° 34 da 
quadra “C” Cidade Jardim Coronel, Gleba de nº 28 , no Município e Comarca de Itanhaém/
SP., ao qual mede 9,00ms de frente para a avenida Walda , por 32,50ms da frente aos fundos 
de ambos os lados ao qual nos fundos tem a mesma medida da frente onde encerra a área 
com o total de 292,50m². Descrição completa na Matrícula nº 197.881 da CRI de Itanhaém/SP. 
Cadastro Municipal nº 041.003.034.0000.040736. Fica o executado: Pedro Gomes de Oliveira, 
bem como seu cônjuge Sueleni Rodrigues de Oliveira, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da 
penhora realizada em 03/05/2017. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 10.153,68 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 6.092,20 (sujeitos à atualização).

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERÇA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2019

ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR EM HOME OFFICE
Empresa pode contratar estagiário para trabalhar em home office, 
inclusive em outro estado, qual o limite de estagiários? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADOR REGISTRADO NA MATRÍCULA CEI COM FUNCIONÁRIO 
REGISTRADO É OBRIGATÓRIO POSSUIR O PCMSO E PPRA? 

Esclarecemos conforme NR 7 e NR 9 que todos os empregadores estão 
obrigados ao PCMSO e PPRA. Desta forma, o empregador pessoa física 
também está obrigado a possuir o PCMSO e PPRA.

FUNCIONÁRIO PRESTA SERVIÇO PARALELO
Empresa possui funcionário que presta serviço paralelo distinto da sua 
função e recebe por meio de RPA, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSADA DE AUTENTICAR OS LIVROS
Empresa que entrega o Sped Contábil-ECD do Lucro Presumido, é 
obrigada o manter o registro dos livros digitais na junta comercial, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI QUANTOS DIAS PARA PAGAR A RESCISÃO DE 
TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO?  

Esclarecemos que o pagamento dos valores constantes do instrumento 
de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias con-
tados a partir do término do contrato. Base Legal – Art.477, §6º da CLT.

FUNCIONÁRIO NÃO APTO PARA O TRABALHO
Previdência cessou o benefício do funcionário, entretanto o médico do 
trabalho não considera o funcionário apto para o trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA EFD SEM MOVIMENTO
Como a empresa sem movimento deve com a entrega da EFD Reinf, 
entregamos em janeiro e abril/2019, devemos continuar entregando, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EP
AO governo da Índia revogou 

ontem (5) o status especial do 
estado da Caxemira, palco de 
um confl ito histórico com o 
Paquistão. O anúncio foi feito 
pelo ministro do Interior da 
Índia, Amith Shah, que leu 
no Parlamento um decreto 
assinado pelo presidente do 
país que altera o estatuto es-
pecial do Estado de Jammu e 
Caxemira.

O status era garantido na 
Constituição indiana de 1947 
pelo artigo 370 e garantia au-
tonomia administrativa à Ca-
xemira, que possuía até hoje 
uma Constituição própria, 
uma bandeira e a liberdade de 
tratar de vários assuntos de 
maneira independentes, com 
exceção dos temas de defesa, 
comunicação e relações inter-
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O presidente da InvestSP, 
Wilson Mello, e o presi-
dente do Bank of China 

no Brasil, Zhang Guanghua, 
assinaram na manhã de ontem 
(5), um acordo de cooperação 
para promover os investimentos 
e as relações econômicas entre o 
Estado de São Paulo e a China. O 
documento foi fi rmado na sede 
mundial do banco chinês, em 
Pequim, durante o primeiro dia 
da missão comercial que visita a 
China até o próximo sábado e é 
composta pelo governador João 
Doria, 5 secretários de Estados 
e 31 empresas.

A missão é liderada e foi orga-
nizada pela InvestSP, a agência 
de promoção de exportações 
e investimentos do Estado de 
São Paulo. “A ideia é que tanto 
a InvestSP quanto o Bank of 
China identifi quem empresas 
com potencial para geração de 
negócios e investimentos na 
China e em território paulista, 
permitindo uma conexão entre 
elas. A inauguração do escritó-
rio da InvestSP em Xangai que 
ocorrerá na próxima sexta-feira 
é uma das primeiras medidas 
práticas desse acordo”, afi rma 
o presidente da InvestSP.

O acordo prevê ainda a tro-
ca de informações, dados e 

InvestSP e Bank of China 
assinam acordo de cooperação

O documento foi fi rmado na sede mundial do banco chinês, em Pequim, durante o primeiro dia da 
missão comercial que visita a China

Documento assinado em Pequim por Wilson Mello e Zhang Guanghua objetiva 

estimular investimentos e relações econômicas entre São Paulo e China.

tendências sobre São Paulo e 
China, permitindo que as em-
presas dos dois lados tenham 
acesso de forma mais simples 
sobre o ambiente de negócios 
nas duas regiões. O documento 
ainda determina o apoio e as-
sistência a missões comerciais 

que sejam realizadas no futuro 
tanto pela InvestSP quando 
pelo Bank of China.

Além de estimular a geração 
de negócios para as principais 
cadeias produtivas do Estado, a 
Missão China 2019 está levando 
para empresas e investidores 

chineses as oportunidades de 
investimentos disponíveis em 
São Paulo. São 21 projetos dispo-
níveis, sendo 16 de concessões e 
5 de Parcerias Público Privadas, 
que totalizam R$ 37,6 bilhões em 
receitas que podem chegar aos 
cofres de São Paulo (InvestSP).

Índia revoga status especial da Caxemira e Paquistão reage
nacionais.

A Caxemira é uma região no 
norte da Índia disputada com 
o Paquistão. Os dois países já 
protagonizaram três guerras 
desde 1947 pelo controle do 
território. A população da 
Caxemira é de maioria muçul-
mana, ao contrário da Índia, 
que é majoritariamente hindu. 
O Paquistão, um país muçul-
mano, reivindica o território. 
O anúncio da Índia foi recebido 
com cautela e preocupação 
pelos especialistas locais e 
pelo Paquistão, que já criticou 
a atitude. 

“A decisão da Índia de 
revogar o status especial da 
Caxemira viola a resolução 
das Nações Unidas”, afi rmou 
o ministro das Relações Ex-
teriores do Paquistão, Shah 

Mahmood Qureshi. “A decisão 
unilateral do governo indiano 
de descartar o artigo 370 é 
ilegal e inconstitucional, o 

que tornará a Índia uma força 
ocupacional”, disse a x-minis-
tra-chefe do estado Mehbooba 
Mufti (ANSA).

Paquistaneses protestam contra decisão da Índia 

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

Jornal Empresas & Negócios

Página 6 São Paulo, terça-feira, 06 de agosto de 2019

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ALEXSON DOS SANTOS BARBOSA, solteiro, nascido 16/06/1992, 
brasileiro, auxiliar administrativo, natural de Traipu - AL, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abelardo dos Santos Barbosa e de Maria José Barbosa 
dos Santos; A pretendente: TAMIRES ALVES DIAS DOS SANTOS, solteira, nascida 
03/11/1988, brasileira, auxiliar de cabeleireira, natural de Cruz das Almas - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Pereira dos Santos e de 
Floreci Alves Dias dos Santos.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA MOURAIS, solteiro, nascido 17/03/1992, bra-
sileiro, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Alves de Mourais e de Marli Barbosa da Silva de Mourais; A 
pretendente: LETICIA DE SOUZA ROSA, solteira, nascida 26/04/1979, brasileira, de 
serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Roberto Rosa e de Solange Aparacida de Souza Rosa.

O pretendente: ARTUR TORRES SOARES, solteiro, nascido 30/06/1992, brasileiro, 
analista de processos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz José Soares e de Célia Rosa Torres Soares; A pretendente: 
THALITA DOS SANTOS, solteira, nascida 26/12/1987, brasileira, atendente, natural de 
Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito, em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
dos Santos e de Ana Bôaventura dos Santos.

O pretendente: ADEMILSON FERREIRA SOARES, solteiro, nascido 26/07/1986, 
brasileiro, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adão Firme Soares e de Clara Ferreira Soares; A pretendente: 
CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, nascida 28/03/1987, brasileira, controladora 
de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Pedro Batista de Oliveira e de Raimunda da Silva Santos.

O pretendente: ALFREDO CONSTANTE DO NASCIMENTO, solteiro, nascido 
02/10/1992, brasileiro, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Pinto do Nascimento e de Elizabete Constante; A 
pretendente: DAIANA DE SOUZA ANDRADE, solteira, nascida 30/05/1991, brasileira, 
vendedora, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito, em São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco Demontiher de Andrade e de Maria Cristina de Souza.

O pretendente: CRISTIANO FERREIRA DA SILVA, solteiro, nascido 28/03/1975, bra-
sileiro, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Olivio Ferreira da Silva e de Alaide Ferreira da Silva; A 
pretendente: ROBERTA DA SILVA FLAUZINO, solteira, nascida 25/08/1975, brasileira, 
do lar, natural de Naviraí - MT, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Bento Flauzino e de Amelia da Silva Flauzino.

O pretendente: WILLIAM ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, nascido 
23/12/1998, brasileiro, auxiliar de atendimento, natural de São José dos Campos - SP, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evando Peres dos Santos 
e de Vanusa Pereira de Sousa; A pretendente: AMANDA GALDINO DE LUNA, solteira, 
nascida 22/10/1999, brasileira, aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Fausto de Luna e de Adriana Galdino da Silva.

O pretendente: ADRIANO ZONATTO COSTA, solteiro, nascido 29/11/1982, brasileiro, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Araujo Costa e de Sidnei Zonatto; A pretendente: 
ELISANGELA SOUZA BARBOSA, solteira, nascida 18/04/1994, brasileira, auxiliar 
de lavanderia, natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ailton Rebouças Barbosa e de Josilda Rebouças Souza.

O pretendente: ALEF APARECIDO ALVES DA SILVA, solteiro, nascido 03/07/1994, 
brasileiro, açougueiro, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido Alves da Silva e de Adriana Ferreira; A pretend-
ente: MAIARA ROCHA DA SILVA, solteira, nascida 09/12/1998, brasileira, confeiteira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcos Tintino da Silva e de Angela Maria da Rocha Silva.

O pretendente: WELLINGTON ROBERTO XAVIER SANTOS, solteiro, nascido 10/08/1983, 
brasileiro, supervisor comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genildo da Conceição dos Santos e de Maria do Carmo 
Xavier Santos; A pretendente: MARIA JOSÉ BARROS DE SANTANA, solteira, nascida 
13/07/1983, brasileira, babá, natural de Cupira - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João José de Santana e de Josefa de Barros Lopes.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS FILHO, divorciado, nascido 28/05/1979, 
brasileiro, inspetor de qualidade, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira dos Santos e de Marina Raimunda dos 
Santos; A pretendente: ANDREIA CONCEIÇÃO DA SILVA DOS SANTOS, divorcia-
da, nascida 19/12/1974, brasileira, babá, natural de Cruz das Almas - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, em São Paulo - SP, fi lha de Virgilio Souza dos Santos e de 
Benedita Conceição da Silva.

O pretendente: ARYEL ROBERTO ALVES FRANCISCO, solteiro, nascido 15/07/1993, 
brasileiro, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joao Francisco Neto e de Antonia Alves dos Santos Francisco; A 
pretendente: ELAINE PEREIRA DE SOUSA, divorciada, nascida 21/03/1989, brasileira, 
consultora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elias Tiago de Sousa e de Maria Alceliadora Pereira de Sousa.

O pretendente: JOSIAS GALDINO DA SILVA, solteiro, nascido 10/03/1989, brasileiro, 
repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jeronimo Galdino da Silva e de Carmelia Adelina Nascimento; A pretendente: 
ROSANA BARRETO DE CARVALHO, divorciada, nascida 29/10/1984, brasileira, aten-
dente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Ferreira de Carvalho e de Sandra Ortiz Barreto.

O pretendente: ROBEILTON ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, divorciado, nascido 
12/03/1979, brasileiro, vigilante, natural de Senhor do Bonfi m - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Maria de Lourdes 
Oliveira; A pretendente: LEIDIVANIA DOS SANTOS SOUZA, solteira, nascida 02/03/1981, 
brasileira, vigilante, natural de Alagoinhas - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Santos Souza e de Veralucia Miranda dos Santos.

O pretendente: VALTEÍDE BASTOS DA SILVA, solteiro, nascido 07/03/1973, brasileiro, 
jardineiro, natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Oleriano Candido da Silva e de Maria Dalva Batos da Silva; A pretendente: 
ERISNALDA FERREIRA DE OLIVEIRA, divorciada, nascida 06/01/1981, brasileira, 
auxiliar de limpeza, natural de Coremas - PB, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Severino de Oliveira e de Antonia Ferreira de Oliveira.

O pretendente: DAVI FERREIRA DA SILVA, solteiro, nascido 16/06/1984, brasileiro, 
analista de frotas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, em São 
Paulo, fi lho de Francisco Ferreira da Silva e de Zilda Henrique da Silva; A pretendente: 
VIVIANE SOUZA GOMES, solteira, nascida 04/07/1984, brasileira, vendedora, natural 
de Ubaitaba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raelson 
Pereira Gomes e de Valmira Solidade Souza.

O pretendente: ENEAS EVANGELISTA FERREIRA, solteiro, nascido 09/07/1982, 
brasileiro, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joviano Evangelista Ferreira e de Maria de Fatima Ferreira; A 
pretendente: REGIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, solteira, nascida 26/07/1991, brasileira, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Reginaldo Anselmo da Silva e de Alice Maria da Conceição.

O pretendente: ROGÉRIO FERNANDES DA SILVA, solteiro, nascido 20/08/1993, 
brasileiro, encanador, natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rosildo da Silva e de Maria José Fernandes da Rocha; A 
pretendente: GISELÍ DA SILVA ALMEIDA, solteira, nascida 27/09/1986, brasileira, do 
lar, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Fernando Santos de Almeida e de Elionice da Silva Almeida.

O pretendente: MATHEUS MATOS DA SILVA, solteiro, nascido 01/01/1995, brasileiro, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jose Lourenço da Silva e de Rosangela Pereira de Matos; A pretendente: 
BRUNA MARIA DELLOVA OLIVEIRA, solteira, nascida 23/09/1992, brasileira, estet-
icista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sidnei Tadeu Dellova Oliveira e de Irene Maria da Silva.

O pretendente: JONATAS RODRIGUES SERRANO, divorciado, nascido 25/07/1960, 
brasileiro, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Rodrigues Serrano e de Vilma Aparecida Serrano; A preten-
dente: NOEMIA JORGE DA SILVA, solteira, nascida 15/06/1966, brasileira, assistente 
odontológico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Jorge da Silva Filho e de Maria Delmira da Conceição da Silva.

O pretendente: EZEQUIEL DE FIGUEIREDO MENESES, solteiro, nascido 17/10/1991, 
brasileiro, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Estevão Matos de Meneses e de Iraildes de Figueiredo Silva; A 
pretendente: SABRINA RIBEIRO DA SILVA, solteira, nascida 18/05/1996, brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francival Leite da Silva e de Maria Claudia Ribeiro do Nascimento.

O pretendente: CLAUDIAN SILVA SANTOS, solteiro, nascido 16/06/1988, brasileiro, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Cururupu - MA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudionaldo Santos Silva e de Joventina Silva; A pretendente: 
FLORDINICE ANDRADE DA SILVA, solteira, nascida 08/01/1987, brasileira, auxiliar de 
cozinha, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Pereira da Silva e de Floricéa Pereira Andrade.

O pretendente: LUCIMAURO SOUZA PRADO, solteiro, nascido 04/11/1979, brasileiro, 
vigilante, natural de Abaíra - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Luiz José do Prado e de Ozeni Souza Prado; A pretendente: ALINE SANTOS 
FIGUEIREDO, solteira, nascida 19/02/1996, brasileira, do lar, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Filadelfo de Souza 
Figueiredo e de Rosania Costa Santos.

O pretendente: MARCIANO GASTINO DE LIMA, solteiro, nascido 07/05/1985, brasileiro, 
garçom, natural de Orós - CE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Gastino de Lima e de Josefa Pereira de Lima; A pretendente: CHARLENE 
ALVES DE MELO, solteira, nascida 17/03/1993, brasileira, recepcionista, natural do 
Distrito de Guassussê, município de Orós - CE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas Alves de Melo e de Josefa Alves da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: BRUNO FERREIRA SANTIAGO, nascido em Ponte Nova - MG (Regis-
trado no 2ºOfício), no dia 07/02/1994, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Carneiro Santiago 
e de Arlinda Veranice Ferreira Santiago. A pretendente: CAMILA FLORENTINO DA 
SILVA, nascida em São Roque - SP, no dia 06/03/1991, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP (Registrada  no ORPN 
de Itapevi - SP), fi lha de Marinilda Florentino da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: FELICIANO PEDRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de sonda, nascido em Santana dos Garrotes, PB, no dia (18/02/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdivino Pedro da Silva e de Josefa Laurindo de 
Almeida. O pretendente: ADRIANA LEANDRO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Catolé do Rocha, PB, no dia (02/04/1987), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amalia Dina da Conceição.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CLEBISSON FLORES DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão mecânico, nascido em Una, BA, no dia (21/05/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel dos Santos e de Creuza Flores dos 
Santos. A pretendente: JAMILE DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de limpeza, nascida em Macarani, BA, no dia (29/07/1993), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jenilson Silva dos Santos e de 
Adenilza de Jesus Costa.

O pretendente: MATEUS CORRÊA LISBÔA, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te geral, nascido em Januária, MG, no dia (25/07/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Sérgio Lisboa e de Edileuza Corrêa 
Alves. A pretendente: VERÔNICA FRANCISCA BORGES LIMA, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Januária, MG, no dia (13/10/1999), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair da Costa Lima e de Ivonete 
Francisca Borges Lima.

O pretendente: SINVALDO DE DEUS SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão tecelão, 
nascido em Paratinga, BA, no dia (16/04/1975), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Ferreira de Souza e de Maria de Deus Souza. A pretendente: 
FABIANA CUNHA DA LUZ, estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em Capão 
Bonito, SP, no dia (10/02/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Domingos Cardoso da Luz e de Maria de Jesus Cunha da Luz.

O pretendente: ALEXANDRE RAMOS MAIA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (11/08/1985), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Manoel Maia e de Marcia Ramos Maia. A pretendente: JOZIANE 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia 
(01/08/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Maria Pereira.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO ALMEIDA COÊLHO, estado civil solteiro, profi s-
são operador de telemarketing, nascido em Vitória do Mearim, MA, no dia (28/08/1996), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Cesar Bogéa 
Coêlho e de Antonia de Nasaré Almeida Coêlho. A pretendente: THIFANY OLIVEIRA 
MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Perus, 
SP, no dia (07/02/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcelo Gomes de Mendonça e de Roseane Oliveira da Paz.

O pretendente: ANDRÉ COSTA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (04/09/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adroaldo Rodrigues de Macêdo Cavalcante e de Nildete de Sousa 
Costa Cavalcante. A pretendente: ALINE CONCEIÇÃO NOGUEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia (15/09/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto dos Santos 
Nogueira e de Maria do Socorro Conceição Nogueira.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (22/08/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jéferson Brito Dourado e de Jaqueline Teixeira de 
Oliveira. A pretendente: FABIANA ALVES DA SILVA GUIMARÃES, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (30/03/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geverson do Nascimento Guimarães 
e de Evanira Alves da Silva.

O pretendente: JOSÉ FELIPE DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão em-
pacotador em geral, nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (02/03/1994), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro e de Marluce da Silva 
Ribeiro. A pretendente: KELLY ALARCON PINTO, estado civil solteira, profi ssão consultora 
fi nanceira, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/06/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Francisco Pinto e de Roberta Juliana Cristiano 
Martin Alarcon.

O pretendente: MAYKON MICHEL BENTO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico automação, nascido em Petrolina, PE, no dia (10/07/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Santos Souza e de Edna Solange Bento 
de Souza. A pretendente: ESTER BORBA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/03/1993), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Borba de Araújo e de Claudete 
de Fátima Mendes de Araújo.

O pretendente: RODOLPHO TORRES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi s-
são líder de monitoramento, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/03/1987), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlindo Inacio do Nascimento e de 
Dagmar Torres da Rocha. A pretendente: VANIA PEREIRA DA SILVA MACEDO, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/09/1979), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Ramos de Macedo 
e de Deusdete da Silva Macedo.

O pretendente: RAFAEL EVANGELISTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão salgadeiro, 
nascido em Porteiras, CE, no dia (23/09/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Benedito da Silva e de Elita Maria Evangelista da Silva. A 
pretendente: SOLANGE APARECIDA DE SOUZA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em São José do Rio Pardo, CE, no dia (02/09/1978), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro da Silva Filho e de Creuza 
Maria de Souza Silva.

O pretendente: JOÃO GABRIEL GOMES GUALTER, estado civil divorciado, profi ssão 
soldador, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (29/12/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Torres Gualter e de Marli Gomes. A preten-
dente: THAWYNE STEPHANIE SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
telemarketing, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/08/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fábio dos Santos e de Renata de Jesus Santos.

O pretendente: CHRISTIAN CARAN ROCHA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletrônico, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/01/2000), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djair Rocha Nascimento e de Gisele Vanessa Caran. 
A pretendente: JENNIFER BRANDÃO MAXIMO LEANDRO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Caieiras, SP, no dia (17/05/1999), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edsongley Maximo Leandro e de Sueli Maria Brandão.

O pretendente: ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de centro de distribuição, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/10/1982), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Oliveira Cardoso e 
de Francisca Maria da Conceição. A pretendente: GRACIELA APARECIDA DA CRUZ, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/06/1980), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rivadavio Gualter da Cruz 
e de Maria Aparecida Filho Gonçalves.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, divorciado, nascido 10/01/1985, 
brasileiro, motorista, natural de Itanhaém - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adelzino Alves Pereira e de Irani Maria da Silva; A pretendente: 
MARIA DOS SANTOS ALVES DOS REIS CRUZ, solteira, nascida 01/11/1988, bra-
sileira, costureira, natural de São João dos Patos - MA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Nunes da Cruz e de Creuza Alves dos Reis Cruz.

O pretendente: VICENTE DE PAULO PIRES DA COSTA, divorciado, nascido 23/06/1963, 
brasileiro, porteiro, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria das Graças Pires da Costa; A pretendente: MARIA LINDAM-
AR MULATO, divorciada, nascida 12/08/1968, brasileira, professora, natural de local 
ignorado, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Paulo 
Mulato e de Isadoria Carlos Mulato.

O pretendente: FLORISVALDO ALVES SILVA JÚNIOR, divorciado, nascido 01/06/1986, 
brasileiro, serralheiro, natural de Floresta Azul - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Florisvaldo Alves Silva e de Maria da Graças Silva; A pretendente: 
NICELE PINTO RODRIGUES, solteira, nascida 16/09/1992, brasileira, manicure, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, em São Paulo - SP, fi lha de José 
Izalto Brito Rodrigues e de Maria Antonia Siqueira Pinto Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL SANTOS DE SOUZA, solteiro, nascido 11/08/1987, brasileiro, 
auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, em 
São Paulo - SP, fi lho de Lourivaldo Rosa de Souza e de Luizabete Pereira dos Santos 
Souza; A pretendente: INGRID RAMOS SOARES, solteira, nascida 09/10/1993, bra-
sileira, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, em São 
Paulo - SP, fi lha de Valdir Soares e de Roselaine Ramos da Rocha Soares.

O pretendente: CHANGLY EXAME, solteiro, nascido 18/08/1992, haitiano, atendente, 
natural da República do Haiti, residente e domiciliado neste distrito, em São Paulo - SP, 
fi lho de Jean Baptiste Exame e de Rosaine Carries; A pretendente: NADINE LOUIS, 
solteira, nascida 15/02/1993, haitiana, vendedora, natural da República do Haiti, residente 
e domiciliada neste distrito, em São Paulo - SP, fi lha de Jean Dener Louis e de Saint 
Alia Desulme.

O pretendente: LEVY DE OLIVEIRA SANTOS, solteiro, nascido 28/08/1991, brasileiro, 
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, em São Paulo 
- SP, fi lho de Assiel Gonçalves Santos e de Roseli de Oliveira Santos; A pretendente: 
DAMIANA SILVA ARAUJO, solteira, nascida 06/05/1998, brasileira, estudante, natural 
de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, em São Paulo - SP, 
fi lha de Leomarcio Alves Araujo e de Ana Cleide da Silva.

O pretendente: AIRTON AMARO JANUARIO, solteiro, nascido 20/01/1963, brasile-
iro, montador de móveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jovelino Januario e de Maria Gabriela Pereira; A 
pretendente: CLAUDIA CASTELÃO DE OLIVEIRA, divorciada, nascida 14/05/1971, 
brasileira, cuidadora de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Castelão de Oliveira e de Terezinha 
Cardoso de Oliveira.

O pretendente: SONY DERIZAIRE, solteiro, nascido 25/05/1984, haitiano, auxiliar de 
produção, natural da República do Haiti, residente e domiciliado neste distrito, em São 
Paulo - SP, fi lho de Sauvelia Derizaire; A pretendente: GERTHA SAINVILUS, solteira, 
nascida 19/11/1987, haitiana, comerciante, natural da República do Haiti, residente e domi-
ciliada neste distrito, em São Paulo - SP, fi lha de Sonson Sainvilus e de Amantese Charles.

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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
5º Subdistrito - Santa Efi gênia

Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: THIAGO SILVA DO NASCIMENTO, profi ssão: web designer, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 29/05/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Cruz do Nascimento e de Edalzia Miranda 
da Silva. A pretendente: JULIA TAMIRIS GOMES NASCIMENTO, profi ssão: analista de 
RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Damião do Nascimento e de 
Josefa Gomes da Conceição Nascimento. R$12,90

O pretendente: ANTONIO DORNICELLY LAURINDO GUEDES, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São João do Rio do Peixe - PB, data-nascimento: 
22/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Guedes Ro-
lim e de Ozenilda Laurindo Duarte Guedes. A pretendente: MARIA ELZANI FERREIRA 
LINS NETA, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: Uiraúna - PB, 
data-nascimento: 16/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Gilberto Ferreira Lins e de Josidete Alves Anacleto Lins. R$12,90

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: GUILHERME CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/06/2000), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givanildo Carlos da Silva e de Maria Ecione da Silva. A 
pretendente: KATHILLIGOYS KELMMER SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente júnior, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (26/12/2000), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augusto de Souza 
Sobrinho e de Marcia Solanje Santos Silva.

O pretendente: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Salinas, MG, no dia (03/01/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues dos Santos e de Maria Lina Santana. 
A pretendente: APARECIDA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (18/08/1970), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aparecida Celina de Jesus.

O pretendente: NATAN DA SILVA SOUTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (26/10/1990), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Robinson Botelho Souto e de Helena Olivia da Silva. A preten-
dente: CIBELE DO AMARAL BITENCOURT DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de máquinas, nascida em Osasco, SP, no dia (13/01/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Aparecido da Cruz e de Raquel 
do Amaral Bitencourt Cruz. 

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Iguatu, registrado em Quixelô, CE, no dia 04/04/1968, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Casimiro José da 
Silva e de Maria Izaura da Silva. A pretendente: LIDIA SINFRONE BONFIM, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, 
no dia 30/11/1990, residente e domiciliada no Belenzinho, São Paulo - SP, filha de 
Roldão Adriano Bonfim e de Raimunda Sinfrone de Olimpio Bonfim.

O pretendente: RONALDO TERTULIANO PIGIANI, estado civil solteiro, profissão 
publicitário, nascido nesta Capital - SP, no dia 14/05/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Aurelio Pigiani e de Simone 
Tertuliano Pigiani. A pretendente: SANDRA CAMARGO, estado civil divorciada, 
profissão administradora, nascida nesta Capital - SP, no dia 21/04/1974, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Léo Roberto Silva Camargo 
e de Maria Lurdes Camargo.

O pretendente: FABIO LOPES DO CARMO, estado civil solteiro, profissão auditor, 
nascido em Suzano - SP, no dia 07/10/1976, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Leonidas Lopes do Carmo e de Luiza Gomes do 
Carmo. A pretendente: MARIA DO CARMO BARBARA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profissão supervisor financeiro, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 20/05/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Durvalino Alonso dos Santos e de Maria Lucia Barbara dos Santos.

O pretendente: JOSÉ PAULO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Canhoba - SE, no dia 02/10/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Barbosa dos Santos e de Eliene Henrique 
dos Santos. A pretendente: MARIA ERICA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Canhoba - SE, no dia 10/10/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Barbosa dos Santos e 
de Maria Genilda dos Santos.

O pretendente: DIEGO MIRANDA, estado civil solteiro, profissão analista de TI, 
nascido em Santo André - SP, no dia 16/01/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Miranda e de Lucia Maria da Silva 
Miranda. A pretendente: ALINE NATALIA MARTINS, estado civil solteira, profissão 
coordenadora de RH, nascida em São Carlos - SP (1º Subdistrito), no dia 27/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aristides Martins 
e de Benedita das Graças Duarte Martins.
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Desfi le Salvatore Ferragamo em Florença:

jaqueta esportiva no lugar

do paletó e camisa sem gravata.
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A VERDADEIRA TRANSFORMAÇÃO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Nas últimas semanas, passamos rapidamente 
através de portais de transformação e para as 
 profundezas de nossa alma. Como resultado, 
tudo o que não é mais necessário está sendo 
desmantelado, levando-nos a aceitar e a 
liberar nossas crenças mais profundas. Grande 
crescimento e compreensão estão disponíveis 
para nós quando seguimos o fl uxo em vez de 
avançarmos.

É importante lembrar o que você tem dentro 
de você para trazer mudanças profundas. 
Você possui o poder de confrontar e mudar 
o que precisa ser transformado. Ao aceitar 
a incerteza da mudança, você acolhe a 
liberdade que ela oferece, libertando-se 
dos grilhões daquilo que já não lhe serve. 
Existem três etapas necessárias para alcançar 
a verdadeira transformação. Essas etapas 
são insight, resistência e ação. Tanto quanto 
você possa estar sentindo a necessidade de 

mudar, o desafi o poderá ser a ação necessária 
que você precisa empreender para trazer a 
verdadeira transformação.
Que ação você precisa empreender para 
libertar-se dos confi ns do passado?
Muito amor
Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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São Paulo, terça-feira, 06 de agosto de 2019

Um memorando do presidente do banco 
Goldman Sachs enviado em março deste 
ano liberou os funcionários de vestir o traje 
formal.

Na prática, muito já se vestiam de modo in-
formal (sempre com uma opção de gravata 
ou paletó na gaveta para emergências), 

porém a carta serve como a certidão de óbito do 
uniforme de Wall Street como conhecemos no 
século passado. É o fi m de uma era. 

Os últimos redutos de ambientes formais de traba-
lho, como as instituições fi nanceiras e os escritórios 
de advocacia, já não são mais tão rigorosos quanto 
ao uso do traje social completo como emblema de 
credibilidade. E mesmo na hotelaria, que é sempre 
um exemplo relevante de como lidar com o público, 
já se vê uma imagem muito mais leve e informal _o 
mesmo vale para funcionários e hóspedes.

O uso do guarda-roupa casual no dia-a-dia das 
empresas é um refl exo muito claro das novas 
relações de trabalho, menos hierárquicas e au-
toritárias e mais abertas a nuances de individu-
alidade. Quando vestimos roupas que espelham 
quem somos, é possível expressar nossa perso-
nalidade, independentemente da posição que 
ocupamos. Com a vantagem de criar melhores 
relações interpessoais e maior proximidade com 
o consumidor. 

E ainda, no mundo pós-internet é cada vez mais 
comum trabalhar de casa ou em espaços compar-
tilhados, então tais códigos se fl exibilizaram não 
apenas pela praticidade, mas também por desenhar 
uma estratégia mais enxuta, com redução de custos 
na manutenção de grandes escritórios. 

São muitas as vantagens para quem tem essa 
liberdade de vestir “o que quiser” na sua rotina 
profi ssional. Comparados com os clássicos calça 
e camisa / paletó e gravata do vestuário tido como 
conservador, os elementos da informalidade, além 
de mais confortáveis são muito mais versáteis e 
rendem infi nitas combinações. 

Usar jeans, cáquis, camisas informais, camisetas, 
sapatos leves e tênis esportivos pode ainda baixar 
os custos com os cuidados que são exigidos para 
quem usa itens de alfaiataria e acessórios de couro 
diariamente e precisa manter a aparência em dia, 
como lavar, passar e polir.

Apesar de não dito, o termo “o que quiser” 
muitas vezes não signifi ca carta branca para usar 
literalmente “o que quiser”. Ainda se espera que 
se vista com o respeito ao nome que representa, 
evitando trajes muito esportivos, comprimentos 
muito curtos, formas muito folgas ou peças trans-
parentes, decotadas e reveladoras. 

Por muito tempo as mulheres também usaram de 
elementos notoriamente masculinos para imprimir 
respeito no trabalho: tailleur, terninho, blazer, om-
breiras, calça de alfaiataria, sapatos baixos... Ela 
também se benefi ciaram dessa mudança para um 
armário mais prático e versátil. Porém há muitas 
ressalvas, resquício de um pensamento machista. 
Ainda é esperado, em alguns lugares, que se use 
salto alto e/ou saias médias. Ás vezes até um lenço.  
Há demandas especifi cas com cabelo, sobre estar 
solto, ser crespo, ser curto ou comprido... 

Mais um sinal de que estamos em um estado de 
mudanças constantes. E de que é imprescindível 
conversar com equipe e com clientes o tempo todo, 
para fazer os ajustes necessários com a fi nalidade 
de que todos estejam focados exclusivamente no 
serviço oferecido. 

(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos

e individuais (www.andredoval.com.br).

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

O casual como norma
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sQuando têm um amigo no 
colégio, os alunos passam a se 
sentir mais seguros. O cérebro 
daqueles que têm o ambiente 
de sala de aula ou da escola 
como socialmente seguro e 
confortável apresenta diferen-
ças visíveis que favorecem o 
aprendizado.

“Ao sentirem que têm alguém 
com quem podem contar duran-
te as aulas e além da escola, as 
crianças fi cam mais seguras ao 
realizarem as tarefas em sala, 
pois recebem o apoio uns dos 
outros em tarefas, trabalhos 
escolares, estudos e provas”, 
explica o gerente do Colégio 
Marista Champagnat, de Ribei-
rão Preto, Everton de Souza.

Diante disso, certamente, os 
pais devem incentivar que seu 
fi lho desenvolva círculos de ami-
zade saudáveis na escola. Afi nal, 
conviver com pessoas fora de 
seu círculo familiar possibilita o 
contato com opiniões diversas e 
ajuda a desenvolver novas habi-
lidades e competências.

Ao cultivar amizades, as 
crianças enriquecem suas ha-
bilidades sociais, em especial 
a gentileza e a empatia (capa-
cidade de se colocar no lugar 
do outro). Essas competências 
ajudam a criança a se manter 

Fazer amigos melhora 
o rendimento escolar

Pesquisas recentes comprovaram que as relações sociais que as crianças mantêm dentro da sala de 
aula ou na escola impactam na sua capacidade de aprender

Crianças se sentem mais seguras para desenvolver as atividades propostas 

em sala de aula quanto têm amigos no colégio.

saudável emocionalmente des-
de os primeiros anos de vida.

Aprender a lidar com as 
diferenças por meio dos vín-
culos de amizade também 
traz um ganho enorme para a 
criança. E esse ensinamento, 
certamente, será levado para 
a idade adulta. Além disso, os 

laços familiares são reforçados 
quando uma criança aprende a 
fazer e manter amigos. É uma 
forma de aprender o sentido 
da cooperação, do respeito, 
da solidariedade e da divisão.

Aqui vale aquela máxima: 
“quem tem um amigo tem tudo!”. 
E como diria Milton Nascimento 

- amigo é coisa para se guardar 
do lado esquerdo do peito. En-
tão, que tal aproveitar a volta 
às aulas e fazer novos amigos?

Sobre a Rede Marista de 
Colégios

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

A tecnologia passa a ser 

determinante para a 

tomada de decisões no 

campo.

Para uma grande parcela 
da população mundial, 
sobretudo entre os gru-

pos que fazem parte da cadeia 
produtiva agropecuária, não 
há dúvidas a respeito de que 
a pesquisa, desenvolvimento 
e uso de produtos e ferra-
mentas tecnológicas são cada 
vez mais fundamentais, não 
apenas para a expansão da 
produtividade, mas também 
para o atendimento a deman-
das simultâneas, ligadas ao 
uso racional e renovável de 
recursos naturais. 

Considerando este cenário, 
há desafi os que o agricultor 
brasileiro precisa encarar 
para garantir a competiti-
vidade de seus produtos. 
Hoje, podemos colher da-
dos precisos e assertivos 
de microclima por meio de 
modernas estações meteo-
rológicas, reduzir a deriva 
em pulverizações aéreas por 
meio de equipamentos que 
direcionam a aplicação e a 
resguardam da ação dos ven-
tos, ou até mesmo sistemas de 
monitoramento das máquinas 
agrícolas.

A principal questão atrela-
da ao uso destes dispositivos 
está na busca pela infraestru-
tura necessária para associar 
todas estas fontes de dados 
e promover uma operação 
integrada entre elas, gerando 
não apenas dados estanques, 
mas informação de valor para 
o agricultor.

Para o futuro da agricultura, 
há um claro direcionamento 
de que estas informações, in-
tegradas em uma plataforma 
única, não apenas forneçam 
os dados de forma isolada, 
mas que também ofereçam 

direcionamentos e soluções 
para o agricultor, levando em 
consideração a situação de 
suas lavouras. Desta forma, a 
tecnologia perde, gradativa-
mente, seus aspectos secun-
dários de apoio ao agricultor 
e passa a ser determinante 
para a tomada de decisões 
no campo.

Ainda que este cenário 
de tendências seja impres-
cindível para compreender 
as dinâmicas produtivas do 
campo, não podemos deixar 
de lado o elemento humano 
dentro de todo o processo. 
A assertividade e a precisão 
dos algoritmos e sistemas 
de informação não possuem 
a função de substituir, e sim 
de se conectar com os aspec-
tos conscientes, sensíveis e 
primordiais do trabalho dos 
engenheiros agrônomos, que 
recomendam as melhores 
práticas de acordo com seu 
conhecimento e expertise.

A todos nós, profi ssionais, 
entusiastas e agentes trans-
formadores do agronegócio, 
cabe acompanhar, com cuida-
do e atenção, o fl uxo destas 
transformações no mercado 
e nos atermos à consciência 
de que, assim como serviços 
agrodigitais devem ser inte-
grados entre si, os trabalha-
dores rurais também devem 
ser integrados ao universo 
tecnológico, de forma que 
seja viável/possível vislum-
brar o agronegócio de forma 
próspera, dinâmica e respon-
sável em todas as esferas de 
compreensão.

(*) - É gerente de Inovação da ADAMA Brasil.

Os desafi os da 
integração tecnológica 

na agricultura 
Roberson Marczak (*)



Marcelo Barcia (*)

As pesquisas de mercado são ins-
trumentos imprescindíveis que as 

organizações utilizam desde da era pós-
-fordista para compreensão das inúme-
ras variáveis que podem compreender 
o comportamento dos consumidores, 
independente do segmento de atuação. 

Com o advento da informática, especial-
mente à partir dos anos 70 e 80, a capacida-
de de processamento de informações (ou 
dados) foi extremamente potencializada, 
favorecendo muito a metodologia quanti-
tativa de pesquisa de mercado.

A partir da chegada da internet, globa-
lização de mercados e fragmentação de 
diversas mídias, o comportamento dos 
consumidores fi caram mais complexos e 
marcados por subjetividade, Neste cenário, 
as abordagens de pesquisas qualitativas, 
como o famoso Focus Group ( painel de 
consumidores, ganham espaço e prefe-
rência de organizações e institutos de 
pesquisas para avaliar variáveis cada vez 

mais subjetivas, que exigem maior profun-
didade para verifi cação.

Hoje, quando a chamada "cultura startup" 
não é apenas um agrupamento de conceitos 
de gestão exclusivos de jovens empreende-
dores de tecnologia da informação, a forma 
de avaliar o conhecimento do consumidor 
também ganha algumas perspectivas novas 
com este fenômeno.

A preocupação central de startups para 
encontrar um modelo de negócios viável, 
visando sempre a almejada escalabilida-
de, quase um "mantra" neste universo de 
potenciais empreendedores, exige meca-
nismos mais rápidos (ágeis) para verifi car 
a viabilidade do negócios e aceitação dos 
prospects. 

É neste contexto que os conceitos de 
Validação, MVP- Minimum Viable Product, 
Personas, entre outros, preenchem um 
novo espaço no constante esforço para 
compreender o sempre imponderável 
comportamento dos consumidores.

StartSe

Com o advento da informática, especialmente à partir dos anos 70 e 80, a capacidade 
de processamento de informações (ou dados) foi extremamente potencializada.

Longe de excluir as pesquisas de mercado, 
as grande organizações buscam cada vez 
mais uma aproximação com as startups, 
seja por meio de criação de incubadoras, 
aceleradoras, investimentos, aquisições ou 

eventos. Acredito que deste mix sairão solu-
ções muito oportunas e relevantes para todo 
este ecossistema envolvido e, em especial, 
para os consumidores brasileiros.

 
(*) - É professor universitário e mentor de startups.

O modo startup de compreender o 
comportamento dos consumidores
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Especial

Seis em cada dez brasileiros das 
classes A, B e C utilizam meios digitais 
de pagamentos, como aplicativos 
próprios - PayPal, PagSeguro e Google 
Pay -, canais de pagamento de contas, 
compras e transação pela Internet

Jonas Valente/Agência Brasil

A informação está no estudo sobre mudanças nos 
hábitos de consumo de serviços fi nanceiros diante 
das novas tecnologias elaborado pela empresa IDC 

que entrevistou mais de mil pessoas, de classes média e 
alta, em três dos maiores países da América Latina: Brasil, 
Colômbia e México.

O resultado do levantamento apresentado em Nova Iorque 
ainda apontou que, apenas no Brasil, 61% dos entrevistados 
responderam recorrer a meios digitais de pagamento ou 
“carteiras digitais”. No México, o resultado foi semelhante 
(62%) e, na Colômbia, pouco mais da metade das pessoas 
ouvidas afi rmaram utilizar esses recursos (52%). 

A adesão foi menor em relação as chamadas fi ntech, 
empresas que oferem serviços bancários ou fi nanceiros 
de instituições sem locais físicos. Entre os ouvidos, 56% 
manifestaram adotar esse tipo de meio de pagamento no 
Brasil, contra 34% no México e 30% na Colômbia. 

“As pessoas estão movendo de uso tradicional de dinhei-
ro e cartão para pagamentos digitais. Uma coisa chave é 
confi ança. Nós usávamos dinheiro porque era lastreado em 
ouro. Outra é o crescimento do ecossistema de fi ntech por-
que estão criando soluções que permitem transações mais 
rápidas, convenientes”, analisa Ricardo Villate, presidente 
do IDC para a América Latina.

Interações e abertura de 
contas

Os brasileiros são os que mais utilizam smartphones para 
realizar atividades fi nanceiras, segundo o estudo. A prática 

Mais de 60% dos brasileiros usam 
meios digitais para pagamentos

é adotada por 14% dos entrevistados ouvidos no México e 
11,4%, na Colômbia. No país, a maioria dos entrevistados afi r-
mou realizar atividades bancárias principalmente por meio de 
um telefone celular conectado, seguida por saques em caixas 
em bancos (15,9%), transações utilizando um computador 
pessoal (14,4%), atendimento na agência (12,9%) e saques 
em caixas eletrônicos em outros locais (10%).

Outro destaque entre os entrevistados brasileiros em 
relação aos de outros países foi a abertura de contas por 
meio de dispositivos móveis conectados a internet: 65% 
contra 52% no México e 48% na Colômbia.

Em contrapartida, cada vez menos pessoas se dirigem 
a uma agência bancária no Brasil para realizar operações. 

De acordo com a pesquisa, 58% dos consultados relataram 
frequentar essas unidades, 
enquando na Colômia e 
no México a adesão ainda 
é superior à metade dos 
entrevistados, 64% e 65%, 
respectivamente.

“Os brasileiros são alta-
mente conectados e isso 
tende a popularizar o uso 
de carteiras digitais. Além 
disso, demonstram uma 
vontade de se atualizar 
tecnologicamente. O país 
tem um mercado com altís-
simo potencial, com muitos 
usuários e é um dos mais 
competitivos da região. Isto 
gera uma oferta de melho-
res serviços”, analisa Paula 
Paschoal, diretora-geral da 
PayPal no Brasil.

Cartões
O Brasil também lidera 

o uso de cartões de cré-

dito. Do total, 57% relataram usar este meio com mais 
 frequência do que o débito. O índice foi de 38% no 
México e 28% na Colômbia. Quase 74% dos brasileiros 
disseram ter cartões tanto de crédito quanto de débito.

Estudo
O estudo intitulado “Como fi ntechs e bancos podem 

democratizar os serviços fi nanceiros na América Latina” 
examinou as mudanças nos hábitos relacionados a servi-
ços fi nanceiros a partir da adoção de novas tecnologias, 
especialmente o uso de dispositivos móveis e plataformas 
na Internet. 

Foram ouvidas pouco mais de mil pessoas nos três países, 
sobre recursos preferenciais para pagamentos digitais, 
operações bancárias via Internet, compras por canais 
online e empréstimos a consumidores e comerciantes por 
plataformas conectadas à web.

Outras fontes
Os hábitos de uso de tecnologias também também são 

analisados em outros levantamentos. A Pesquisa de Tec-
nologia Bancária 2019 da Federação Brasileira de Bancos, 
elaborada pela consultoria Deloitte, apontou também cres-
cimento de atividades fi nanceiras pela Internet, a partir de 
informações de bancos brasileiros.

Segundo este último levantamento, o número de pesso-
as que usam aplicativos do celular para realizar serviços 
bancários triplicou entre os anos de entre 2014 e 2018, 
passando de 25 milhões (16% do total) para 70 milhões 
(45%). Já os que utilizam acesso pela Internet para o mesmo 
fi m passaram de 31 milhões (20%) para 53 milhões (34%) 
no mesmo período.

Em 2018, 2,5 milhões de contas foram abertas por meio 
de telefones celulares, o que representa crescimento de 
56% em relação ao ano anterior (1,6 milhão de contas). As 
contas bancárias criadas por Internet banking passaram de 
26 mil para 434 mil no mesmo período.

Sindicato dos Comerciários de São Paulo

O crescimento do uso de meios digitais para operações fi nanceiras
também é registrado por outros estudos.
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