
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
15 de agosto de 2019

Ano XVII – Nº 3.931

“Os livros não mudam 
o mundo; quem 
muda o mundo são as 
pessoas. Os livros só 
mudam as pessoas”.
Mario Quintana (1906/1994)
Escritor brasileiro
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A aprovação da MP da 
Liberdade Econô-
mica pode gerar 3,7 

milhões de empregos em 
10 anos. A afi rmação é do 
secretário especial de Des-
burocratização do Ministério 
da Economia, Paulo Uebel, 
que participou ontem (14) 
de reunião com dirigentes 
empresariais e o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
para tratar da medida. Citou 
estudo da Secretaria de Po-
lítica Econômica que estima 
a geração de empregos e 
crescimento adicional de 7% 
do PIB em 10 anos. 

MP da Liberdade Econômica 
pode gerar 3,7 milhões de 
empregos em 10 anos

“É um impacto muito forte, 
facilita a abertura e o fecha-
mento de empresas, facilita 
iniciar atividades em estabe-
lecimentos de baixo risco que 
não dependem mais de alvará, 
de licença, isso signifi ca 3 a 
6 meses de espera que não 
vai ter mais”. O secretário 
destacou a possibilidade de 
digitalizar documentos e 
depois descartar e a criação 
de imunidade tributária para 
a inovação. 

Já há sinalização de melhora 
das perspectivas para a eco-
nomia, com a tramitação da 
medida no Congresso. “Vai 

ser um impacto muito positivo 
justamente porque os micro e 
pequenos empreendedores, 
que são a maior parte dos ser-
viços no Brasil, com atividade 
de baixo risco, vão ter efeito 
imediato de não esperar mais 
por um alvará, uma autoriza-
ção para começar uma ativida-
de de costureira, de comércio 
de rua, de sapateiro”.

A medida prevê o fi m das 
restrições de trabalho aos 
domingos e feriados, dispen-
sando o pagamento em dobro 
do tempo trabalhado nesses 
dias se a folga for determinada 
para outro dia da semana. O 

A medida prevê o fi m das restrições de trabalho aos domingos e feriados.

trabalhador poderá trabalhar 
até quatro domingos seguidos, 
quando lhe será garantida 
uma folga neste dia. A propos-

ta dispensa empresas com até 
20 funcionários de registrar o 
ponto. Também foi criado o 
ponto de exceção, que dispen-

sa o trabalhador de marcar 
presença se houver negocia-
ção individual, convenção ou 
acordo de trabalho (ABr).

Desmatamento, caça ilegal, 
doenças, mudança climática. 
Para os animais silvestres que 
vivem nas fl orestas do mundo, 
as últimas décadas representa-
ram uma hecatombe. Segundo 
um relatório divulgado pela 
ONG ambiental World Wide 
Fund for Nature (WWF), a 
população desses animais dimi-
nuiu pela metade desde 1970.

O estudo analisou 455 po-
pulações de 268 espécies de 
mamíferos, répteis, anfíbios e 
pássaros que vivem em fl orestas 
e concluiu que houve um declí-
nio de 53% na quantidade de 
animais vertebrados entre 1970 
e 2014. A WWF aponta que a 
situação é particularmente crí-
tica na Amazônia e em outras 
fl orestas tropicais. O estudo 
também analisou populações 
de fl orestas temperadas, bo-
reais e mediterrâneas.

Segundo a ONG, 60% dessas 
perdas estão relacionadas ao 
desmatamento e à degradação 
drástica do habitat das popula-
ções de animais. O texto ainda 
aponta que a caça, a introdu-
ção de espécies invasoras, a 
disseminação de doenças e a 
mudança climática também 
contribuíram para o quadro.

No caso do Brasil, a WWF 
menciona a derrubada de ár-
vores por madeireiros como 
principal causa da diminuição 
da população de animais, mas 
queimadas também tiveram 
efeitos duradouros sobre 
várias espécies. As fl orestas 
são essenciais para que metas 
globais de conservação da 
biodiversidade sejam atingidas 
e para combater as mudan-
ças climáticas e promover o 
desenvolvimento sustentável 
(Deutsche Welle).

A WWF aponta que a situação é particularmente crítica

na Amazônia e em outras fl orestas tropicais.

O ministério da Agricultura 
prevê que o Valor Bruto da 
Produção Agropecuária (VBP) 
chegue a R$ 603,4 bilhões este 
ano. Esse valor seria o segundo 
maior alcançado pelo setor agro 
nos últimos trinta anos. O maior 
valor, de 2017, foi de R$ 607,9 
bilhões. De acordo com as esti-
mativas, as principais lavouras 
representaram R$ 399 bilhões, 
e a pecuária, R$ 204,4 bilhões. 

O otimismo do governo fede-
ral se baseia no desempenho 
das culturas do algodão, com 
aumento real de 16,6% no VBP, 
do amendoim (14,3%), da ba-
nana (20,5%), da batata inglesa 
(117,8%), do feijão (64,9%), 
do cacau (1,9%), da laranja 
(8,1%), da mamona (34,9%), 
do milho (22,9%), do tomate 
(19,6%) e do trigo (8,2%).

Já na pecuária, destacam-se 
os valores da carne de frango 
(13,4%) e de suínos (9,3%), 
e por último a carne bovina, 
com aumento de 1,3%. Nem 
todos os setores produtivos, 
porém, têm apresentado boa 
performance. Arroz, café, 
cana-de-açúcar, mandioca, soja 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (14), no litoral 
piauiense, que o acordo entre 
o Mercosul e a União Europeia, 
anunciado em junho, vai be-
nefi ciar o setor da fruticultura 
brasileira. “Uma das coisas mais 
importantes [do acordo], lá fora 
não terá mais barreira para 
importar as frutas produzidas 
no Brasil, a tarifa será zero. 
Então, a fruticultura aqui de 
Parnaíba será pujante, vamos 
exportar mais ainda para a Eu-
ropa. Com isso, vem emprego, 
vem desenvolvimento”, disse.

O acordo entre os blocos eco-
nômicos prevê a eliminação de 
tarifas para diversos produtos, 
como frutas, suco de laranja, 
café solúvel, peixes, crustáceos 
e óleos vegetais, além de cotas 
para a venda de carnes, açúcar 
e etanol. Bolsonaro visitou o Pe-
rímetro Irrigado dos Tabuleiros 

Bolsonaro visitou o Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos 

do Piauí, em Parnaíba.

Em contraste com a ten-
dência mundial, os fl uxos de 
investimento estrangeiro direto 
(IED) para a América Latina e 
Caribe aumentaram 13,2% em 
2018 em comparação com 2017, 
totalizando US$ 184,3 bilhões 
de dólares, informou ontem 
(14), em Santiago, a Comissão 
Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal). A 
expansão de 2018 da região 
reverteu cinco anos de queda.

Em todo o mundo, o IED re-
gistrou queda 13%, entre 2018 
comparado a 2017, chegando 
a US$ 1,3 trilhão, similar ao 
verifi cado em 2010, primeiro 
ano de recuperação após a crise 

O investimento pode ser como aporte de capital, empréstimo 

intercompanhia ou reinvestimento de lucros.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) aprovou, ontem (14), 
em sessão administrativa, o 
orçamento da Corte para o ano 
de 2020, de R$ 686,7 milhões, 
e sem a previsão de reajuste 
nos salários dos ministros. O 
orçamento é R$ 91,9 milhões 
menor que o do ano passado, de 
R$ 778,6 milhões. A redução se 
deu devido à adequação às re-
gras da Emenda Constitucional 
95, do teto de gastos públicos, 
promulgada em 2016.

A emenda previu um período 
de três anos de adequação do 
Poder Judiciário, que a partir 
do ano que vem fi ca plenamen-
te sujeito às novas limitações 
orçamentárias. A proposta 

Fabíola Sinimbú/ABr
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Emissão de fumaça
A Cetesb fi scalizou ontem (14) 

42 pontos distribuídos em rodovias 
e avenidas de grande circulação no 
estado, para verifi car a fumaça preta 
emitida por veículos a diesel. A ação 
integra a Operação Inverno 2019, 
período em que as condições me-
teorológicas são desfavoráveis para 
a dispersão dos poluentes atmosfé-
ricos. Foram abordados caminhões 
no Rodoanel Km 13,5 Trecho Oeste, 
sentido Norte. O veículo autuado 
recebe multa de R$ 1.591,80, que 
pode dobrar em caso de reincidência. 

Rafaela Feliciano/Metrópole

Acordo Mercosul-UE ‘vai benefi ciar’ 
setor de fruticultura

O projeto de irrigação capta 
água do Rio Parnaíba por meio 
de um canal com 1,3 mil metros. 
Estruturado pelo Dnocs, o em-
preendimento é gerido pelos 
próprios produtores.

Nos cerca de 1,4 mil hectares 
já irrigados são produzidas 
frutas orgânicas como acerola, 
abacaxi, banana, manga e goia-
ba, com grande volume para 
exportação. O potencial total 
de irrigação é de 8,4 mil hec-
tares, que deverão ser usados 
na segunda etapa do projeto. 
Após o sobrevoo no perímetro 
irrigado, Bolsonaro participou 
da inauguração da escola mili-
tar do Sesc. Blsonaro elogiou a 
reforma do prédio histórico e 
disse que “o que vale, além de 
uma boa estrutura, são bons 
professores para ensinar a 
molecada no caminho certo” 
(ABr).

Litorâneos do Piauí, em Parnaí-
ba, e reforçou os esforços do 
governo federal em concluir os 
canais de irrigação do projeto. 

“A vocação de Parnaíba é 
a fruticultura. Nós estamos 

fazendo muitos esforços para 
a arranjar recursos para essa 
área. Queremos concluir os 
canais de irrigação para que 
possa trazer trabalho e desen-
volvimento para vocês”, disse. 

População de animais 
em fl orestas cai pela 
metade desde 1970

Governo estima valor bruto 
da produção agropecuária 

em R$ 603 bilhões

e uva, responsáveis por 58% 
da produção nacional, estão 
rendendo menos que no ano 
passado.

“Essas tendências observa-
das devem permanecer até o 
fi nal do ano, pois a safra deste 
ano está praticamente encerra-
da”, disse o coordenador-geral 
de Avaliação de Políticas e 
Informação, da Secretaria de 
Política Agrícola, do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, José Garcia 
Gasques, em declaração divul-
gada pelo ministério (ABr).

Investimento estrangeiro 
direto na América Latina 

cresceu 13,2%

STF aprova orçamento sem 
aumento de salário dos 

ministros

orçamentária do STF para 2020 
será enviada agora ao Poder 
Executivo, que a incorpora ao 
Projeto de Lei Orçamentária 
(PLO), a ser apreciado pelo 
Congresso Nacional.

Mesmo com as novas limi-
tações, o STF garantiu em 
seu orçamento espaço para 
renovações nas instalações da 
Corte, incluindo R$ 3,3 milhões 
para a reforma da fachada do 
edifício-sede. O maior gasto do 
tribunal é com salários e en-
cargos de pessoal, que somam
R$ 490,3 milhões. Estão pre-
vistos R$ 39,1 milhões para a 
contratação de terceirizados, 
que auxiliam em atividades 
como limpeza, segurança e co-
municação.

Neste ano, o salário dos minis-
tros do STF subiu de R$ 33,7 mil 
para R$ 39,2 mil. O reajuste, de 
16,3%, foi aprovado em sessão 
administrativa por 7 votos a 4. O 
aumento foi depois confi rmado 
pelo Congresso, ocasionando um 
efeito cascata na administração 
pública, uma vez que o salário 
dos ministros serve de teto para 
a remuneração de todos os ser-
vidores públicos (ABr).

fi nanceira mundial de 2008. 
Entretanto, as perspectivas 
para 2019 na América Latina 
e Caribe “não são animadoras 
devido ao contexto internacio-
nal”. A expectativa da Cepal é 
de queda de até 5% nas entra-
das de IED na América Latina 
e Caribe este ano.

O IED pode ser com aporte 
de capital, empréstimo inter-
companhia ou reinvestimento 
de lucros. O estudo mostra 
uma grande heterogeneidade 
nos resultados nacionais: em 
16 países, há um aumento das 
entradas em comparação com 
2017 e, em 15 países, há uma 
diminuição. A maior parte do 
crescimento do IED em 2018 é 
explicada pelos maiores inves-
timentos no Brasil (US$ 88,3 
bilhões, 48% do total regional) 
e no México (36,9 bilhões de 
dólares, 20% do total).

O relatório afi rma que, apesar 
do baixo crescimento econômi-
co do Brasil nos últimos anos, 
a entrada de IED aumentou 
25,7% em 2018, comparado 
a 2017. “Os fl uxos de capital 
por empréstimos entre com-
panhias foram determinantes 
para o aumento, já que se 
quintuplicaram em relação a 
2017, chegando a representar 
37% do total do IED”, disse o 
estudo (ABr).
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Gestão de documentos: 
a base para a 

transformação digital

É o assunto da moda no 

ambiente corporativo, 

mas ainda assim 

muitos empresários 

desconhecem o seu real 

signifi cado 

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

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

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

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

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

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

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

Pense na seguinte situa-
ção: um colaborador precisa 
encontrar um determinado 
documento, mas não faz 
ideia de onde está guardado 
e nem como deve procurá-lo 
nos arquivos. É um exemplo 
corriqueiro em qualquer or-
ganização, mas estimativas do 
mercado mostram que uma 
pessoa chega a perder 25% do 
seu dia apenas na busca por 
esses dados. Tempo e dinheiro 
desperdiçados em um momen-
to em que a competitividade 
entre as empresas acirra-se 
cada vez mais em todos os 
setores.

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

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

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

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

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

Rodrigo Reis (*)
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News@TI
Plataforma de integração de microsserviços para 
agilizar processos empresariais 

@A ConnectCom tem como um de seus diferenciais a oferta de 
uma plataforma de integração de microsserviços efi ciente, de fácil 

uso e rápida implementação – a Integra 8. Desenvolvida pela equipe 
da ConnectCom, a Integra8 traz toda a Inteligência dos softwares da 
ConnectCom reunidos em mais de 75 microsserviços, sendo que as 
funcionalidades mais básicas podem ser disponibilizadas aos clientes 
em até 24 horas. “A Integra8 nasceu da nossa necessidade de ter 
um sistema modular, pronto para comunicar-se via API (Application 
Performance Interfaces) e maleável o sufi ciente para se adequar a 
qualquer necessidade de nossos clientes”, afi rma Valter Lima, CEO 
da ConnectCom. Segundo ele, o projeto inicial da Integra8 envolvia 
apenas interface de vendas, cadastro de usuários, gateway de cobrança 
e de fornecedores, assim como mensageria (SDP), e levou seis meses 
para começar a ser implementado nos clientes. Com o tempo foram 
surgindo novas demandas dos clientes e possibilidades de integrar 
sistemas e soluções de parceiros, tornando a plataforma cada vez mais 
inteligente, sofi sticada e efi caz.

Google For Education faz parceria com a São Judas 

@AEm sinergia com as principais tendências de mercado que 
apontam para o uso de ferramentas tecnológicas e inovadoras na 

educação, a São Judas se une ao Google for Education, área especializada 
em pesquisar e criar soluções tecnológicas do Google, para colocar o 
aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem melhorando 
o desempenho das turmas. Nos últimos 24 meses os professores da 
São Judas passaram por uma formação sobre metodologias ativas e 
o uso das tecnologias na sala de aula. E agora todos os professores 
passarão pela a formação para o uso das ferramentas chamado ‘G Suite 
for Education’ e a utilização de devices para educação - chromebooks. 
Tornando a comunicação entre professores e alunos mais dinâmica e 
interativa, com a utilização da nuvem para disponibilizar conteúdos, 
atividades e vídeo aulas com explicações complementares.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A revolução 5G vai muito além de 
internet mais rápida para seu celular

As discussões sobre o avanço das redes de telecomunicações rumo ao chamado “5G” têm levantado 
discussões em diversos locais pelo mundo – inclusive no Brasil. Recentemente, a ANEEL aprovou o 
lançamento de uma consulta pública sobre o assunto, com o objetivo de preparar a chegada
do serviço no País

Portal avalia gratuitamente adequação das empresas 
à Lei Geral de Proteção de Dados

A consultoria ICTS Protiviti lançou um 
portal voltado para empresas de todos os 
portes e segmentos para avaliarem gra-
tuitamente o seu nível de adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
A função da ferramenta é permitir que 
as companhias identifiquem o seu grau 
de adequação à lei, que entra em vigor 

em agosto de 2020 e que prevê novas 
regras para coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilhamento de 
dados pessoais.

A avaliação é composta de perguntas 
relacionadas à política interna de pro-
teção de dados da empresa, em forma 
de questionário on-line. Imediatamente, 

após respondido, o portal informará o 
nível de adequação em que a empresa 
se encontra, disponibilizando um rela-
tório completo com comentários sobre 
o resultado.

Para acessar a avaliação, basta en-
trar no link www.protiviti.com/BR-por/
protecao-de-dados-pessoais

Ricardo Bonora (*)

Mesmo sendo um assunto com 
presença constante no noticiário, 
poucos entendem, de fato, quais 

são as reais consequências do avanço da 
rede 5G em todo o mundo. A implantação 
dessa tecnologia vai trazer resultados muito 
mais expressivos do que os observados em 
etapas anteriores, possibilitando a geração 
de novos modelos de negócio e, em último 
grau, vai mudar totalmente a relação com 
a vida em sociedade.

Mas, até chegar nesse estágio, é funda-
mental entender o que é o 5G e por que seu 
avanço é tão importante. Para assimilar isso, 
é preciso voltar no tempo e lembrar como 
o 2G, 3G e o 4G representaram enquanto 
avanços tecnológicos de grande impacto, 
principalmente relacionados aos smar-
tphones. A segunda geração de celulares 
trouxe como grande diferencial o uso de 
SMS e envio de e-mails sem precisar usar 
um computador. Com o 3G, foi possível 
pela primeira vez enviar fotos e vídeos 
para outros aparelhos – saindo da era do 
texto como única forma de se comunicar 
entre celulares. Em seguida, o 4G (que 
chegou por volta de 2010 e se mantém até 
hoje) possibilitou um ganho substancial em 
velocidade, permitindo baixar conteúdo, 
realizar transmissões online e fazer grande 
parte das tarefas com as quais estamos 
acostumados – como ouvir música, assistir 
séries etc.

Nesse sentido, o 5G, cuja chegada está 
prevista para 2020, vai trazer um ganho 
substancial de velocidade. Em números, 
essa nova forma de conexão será cerca de 
20 vezes mais rápida do que o 4G. Com 
isso será possível agilizar muitas tarefas de 
nosso cotidiano – bastarão segundos para 
baixar fi lmes, por exemplo.

Mesmo oferecendo tantas facilidades 
ao dia a dia, vale ressaltar que a principal 
vantagem que o 5G trará ao mercado estará 
na possibilidade de criar novos segmentos 
de negócios e fomentar uma sociedade cada 
vez mais conectada. Essa nova geração 
vai abraçar uma rede cada vez mais ampla 
de conexões e, por isso, ela já fomenta o 
desenvolvimento de novos produtos e tec-
nologias, como carros autônomos, drones 
usados para serviços de entrega e o uso de 
realidade virtual. 

Áreas não estritamente relacionadas com 
o mundo da telefonia ou de alta tecnologia, 
como transporte público e saúde, também 
serão diretamente impactados pelos benefí-
cios do 5G, por também contarem com uma 
infi nidade de dispositivos interconectados.

E afi nal, como isso será possível? Falando 
de maneira técnica, a ITU (International 

Telecommunication Union, agência da 
ONU para as telecomunicações), indica 
como especifi cações mínimas o download 
de 20 Gigabits por segundo e o upload 
de 10 Gigabits. A banda será então divi-
dida entre todos os usuários conectados 
no momento: a meta de download por 
usuário em áreas urbanas densamente 
povoadas é de 100 Mbps em download e 
50 em upload. Em um contexto urbano, 
a velocidade real do 4G não chega nem 
perto, com uma média de 5-12 Mbps no 
download e 2-5 Mbps no upload.

Na prática, as redes 5G foram projetadas 
para usar ondas de alta frequência (no 
espectro entre 30 e 300 GHz, conhecidas 
como espectro de “ondas milimétricas”), e 
podem ser capazes de transportar grandes 
quantidades de dados em altas velocida-
des. No entanto, elas não viajarão para tão 
longe como as ondas de baixa frequência 
usadas com o 4G, e terão difi culdade em 
contornar obstáculos como paredes, edi-
fícios etc. Por esta razão, as operadoras 
precisarão instalar uma quantidade maior 
de mini antenas para obter a mesma co-
bertura que o 4G. Em muitos casos, o 5G 
substituirá as redes domésticas de Wi-Fi, 
oferecendo velocidades mais altas e uma 
melhor cobertura.

Graças às suas características técnicas, 
o 5G será aplicável aos campos mais dis-
tintos, indo além das funções de chamada, 
navegação na web ou realidade virtual; 
será relacionado ao mundo da IoT e, 
consequentemente, atraindo o interesse 
de muitas empresas. Será um impacto 
não apenas tecnológico, mas também e 
sobretudo econômico, tanto que se espera, 
segundo um estudo da Ericsson no Mobile 
World Congress 2017, criar um mercado 
de, pelo menos, 1200 bilhões de dólares 
nos próximos dez anos.

Com isso, consequentemente teremos 
redes mais densas. Espera-se que as redes 
também possam garantir até um milhão de 
dispositivos conectados por quilômetro 
quadrado. As novas tecnologias poderão 
criar até 3 milhões de novos empregos 
apenas nos Estados Unidos, contribuindo 
com até US$ 500 bilhões no PIB dos EUA 
entre investimentos diretos e induzidos.

Analisando essa inovação sob um espectro 
de longo prazo, será possível formar uma 
sociedade cada vez mais empática e criativa, 
na qual a tecnologia será mais um importante 
instrumento para a democratização do acesso 
à educação e saúde de qualidade. Com cone-
xões mais rápidas, confi áveis e seguras, o 5G 
dará mais agilidade à prestação de serviços e 
poderá contornar difi culdades relacionadas 
a processos burocráticos ou morosos, que 
muitas vezes encarecem e podem diminuir 
a qualidade do serviço fi nal oferecido.

Ao facilitar a conexão entre as mais 
diversas informações, o dia a dia das em-
presas ganhará ainda mais agilidade, em 
um ritmo que poderá ser reproduzido de 
maneira efi ciente para os demais segmentos 
da sociedade. O setor de saúde, por exem-
plo, poderá se benefi ciar de maneira mais 
rápida na troca de informações sobre seus 
pacientes – o que será fundamental para 
atender casos de urgência, por exemplo. 
O consumidor também poderá ser bene-
fi ciado, em especial se sua rede varejista 
puder disponibilizar produtos de ponta e de 
qualidade na renovação de seus estoques.

Por fi m, a agilidade do 5G vai representar 
uma alternativa muito importante em um 
mundo cada vez mais conectado, gerando 
mudanças em cadeia e que darão suporte 
aos avanços já obtidos, além de abrir ca-
minho para a implementação de avanços 
em pesquisa e desenvolvimento.

(*) É head de Telecom e Mídia da Indra no Brasil.

TecMundo

Trabalha em sistema home offi ce e acha 
que não precisa de gestão de comunica-
ção? Segundo a Press Manager, que tem 
hoje a plataforma mais completa de gestão 
do trabalho de comunicação, unir informa-
ções pode melhorar, e muito, a gestão dos 
seus clientes, do trabalho realizado para 
agências e dos seus resultados. Eduardo 
Rocha, CEO da Press Manager, lembra 
que o sistema home offi ce chegou para 
fi car e pode ter vários tipos de atuação: 
“as empresas estão optando cada vez mais 
por esse tipo de contratação, que diminui 
custos e, comprovadamente, ajuda a au-
mentar a produtividade. Quem trabalha 
em casa pode, hoje, ser um funcionário ou 
terceirizado de uma agência, atender de 
forma autônoma vários clientes ou ser um 
braço de comunicação de uma empresa 
específi ca, por exemplo”, lembra ele.

Segundo Eduardo, em qualquer des-
ses ambientes de atuação profi ssional, a 
gestão de processos pode ser espetacular 
para melhores resultados do seu trabalho: 
“no caso de ser um funcionário ou um 
terceirizado em sistema home offi ce, a 
plataforma de gestão atua como um ba-
ckup de tudo que você realiza e pode ser 
uma ótima forma do seu empregador estar 
sempre a par do que você está fazendo. 
Além disso, como seu ambiente de traba-
lho pode muito bem ser rotativo, no caso 
de você precisar se deslocar, é só logar 
de qualquer local e você vai ter todas as 
informações à mão, sem perdas”.

Se o caso é ser uma pequena agência e 
atender vários clientes, Eduardo enfatiza 
que a gestão informatizada pode ajudar 
em uma das partes mais difíceis para um 
pequeno empresário: a diversificação. 

“Com uma plataforma de gestão, é possível 
manter contatos em dia, tem a garantia do 
envio de releases com data e horário pré-
-agendados, envio de resultados para os 
clientes e geração de relatórios completos 
a qualquer momento, incluindo relatórios 
de produtividade, que podem ajudar a en-
tender se os esforços dispensados para cada 
clientes estão condizentes”, explica o CEO.

“Se você for o braço de comunicação de 
uma só empresa, ainda assim gerenciar seu 
trabalho e manter um canal direto com seu 
cliente pode ajudar muito no processo e 
garantir que não haja ruídos nem na co-
municação e nem no planejamento estra-
tégico”, lembra ele. “O mais importante é 
garantir que haja coerência no trabalho à 
distância e que não se perca informações, 
e a tecnologia está aí para isso”, fi naliza 
Eduardo (Fonte: Press Manager).

Home offi ce também precisa de mais gestão da comunicação?
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D - Recursos para a Educação 
A exemplo do que ocorre em universidades como Harward, Yale, Princeton 
e Stanford, nos Estados Unidos, consolida-se o Fundo Patrimonial Amigos 
da Univali. A nova associação nasce como uma alternativa jurídica legal 
para atender à demanda de interessados em contribuir com iniciativas e 
projetos desenvolvidos pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Por 
meio dela é possível captar, gerir e destinar doações de pessoas físicas 
e jurídicas. A entidade viabiliza o apoio ao ensino, ciência, tecnologia, 
pesquisa, inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, 
desporto, segurança pública e direitos humanos. É entidade com per-
sonalidade jurídica própria, desvinculada da Fundação Univali. Outras 
informações: (www.univali.br).

E - Road Show Chinês
Entre os dias 17 e 19 de setembro acontece, no São Paulo Expo, as fei-
ras China Machinex e China Homelife Brazil, com produtos que vão de 
maquinário pesado a objetos de decoração. Objetiva abrir mercados para 
fabricantes chineses em mercados em desenvolvimento, trazendo produ-
tos que já contam com certifi cações de qualidade em mercados como o 
norte-americano e o europeu. Para os empresários brasileiros o benefício 
é a possibilidade de suprir carências de produtos por meio de reuniões 
com mais de 800 fornecedores em um único local, sem sair do país, além 
da possibilidade de estabelecer parcerias de longo prazo com fabricantes 
que almejam eleger distribuidores e revendedores no país. Informações: 
(www.chinamachinex.com.br)  (www.chinahomelife.com.br).

F - Estágio e Trainee
A Falconi, maior consultoria de gestão do Brasil, abriu as inscrições 
para estágio e trainee, por meio do site do Programa Jovem Falconi: 
(www.jovemfalconi.com). Podem se inscrever candidatos que cursam 
ou concluíram qualquer curso de graduação até o dia 15/9. Os candi-
datos devem ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, ter inglês avançado e ter 
previsão de formatura de julho de 2020 a dezembro de 2021. Com um 
time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países, a 
Falconi já transformou resultados de atuou em mais de 5.300 projetos 
em organizações públicas e privadas.

A - Quando o Carteiro Chegou!
O Programa Escreve Cartas do Poupatempo Santo Amaro está com 
inscrições abertas para seleção de voluntários. Ao todo são 21 vagas 
disponíveis para quem quiser trabalhar auxiliando pessoas com difi cul-
dades em ler e escrever. Os voluntários precisam dedicar duas horas 
por semana para atender aos cidadãos que procuram o serviço para 
redigir cartas, preencher formulários e até mesmo elaborar currículos. 
Ter boa caligrafi a, dedicação e respeito ao próximo são os requisitos 
importantes. É fundamental ter disposição, paciência e discrição sobre 
os assuntos redigidos. Inscrições no local (Rua Amador Bueno, 229), 
ou pelo tel. (11) 2859-3124.

B - Direito da Construção 
Entre os próximos dias: 29 e 30, no Hotel Pullman Ibirapuera, acontece 
o VII Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de Direito da Cons-
trução (IBDiC), com o debate sobre a necessidade de aperfeiçoamento 
da segurança jurídica, com foco nos grandes projetos de infraestrutura. 
Especialistas do mercado se reúnem, a fi m de elucidar caminhos para 
que regras mais claras e estáveis aumentem a atratividade perante 
os investidores. Abordagem de temas como as formas alternativas de 
resolução de confl itos para segurança jurídica nos setores público e 
privado, modelos de gestão contratual e alocação de riscos, perspectivas 
de fi nanciamento de projetos, entre outros. Mais informações tel. 11 
3195-5410 ou (https://congresso.ibdic.org.br/).

C - Mulheres na Programação
Mulheres de todo o Brasil que buscam desenvolver sua carreira em  
engenharia de software podem se inscrever para a segunda edição do 
Yes, She Codes. O evento - realizado pelo Nubank entre os próximos 
dias 23 e 24 - objetiva estimular a inclusão deste público  no mundo da 
programação e recrutar os melhores talentos para a equipe de Engenha-
ria de Software da empresa líder em tecnologia fi nanceira na América 
Latina. Interessadas podem se inscrever na página (https://boards.
greenhouse.io/nubank/jobs/1810433?t=9ace82611). Candidatas de fora 
de São Paulo, que venham a ser admitidas na fase do teste inicial, têm 
os custos de transporte e hospedagem arcados pela companhia. Saiba 
mais em (www.nubank.com.br).

G - Expansão da Bauducco
A Casa Bauducco, rede de lojas pertencente à Pandurata Alimentos, 
anuncia programa de expansão de 25 novas unidades. Atualmente a rede 
conta com 60 lojas em operação e pretende alcançar 85 lojas até o fi m 
de 2019. A meta é alcançar 300 lojas distribuídas pelo país até 2024. Em 
receita, a companhia cresceu 62% no ano, saindo de R$ 37 milhões em 
2017 para R$ 60 milhões em 2018. Para dar continuidade ao seu modelo 
de expansão,  já programa para este ano a chegada no Nordeste, nas 
cidades de Salvador e Recife. A empresa operava em shoppings centers, 
mas a solidez do negócio permitiu uma dinâmica de atender diversos 
espaços comerciais – como aeroportos, prédios comerciais, hospitais e 
lojas de ruas (http://www.bauducco.com.br/casabauducco).

H - Universo da Programação
Amanhã (16), no Expo D.Pedro, Campinas recebe a sétima edição do 
DevCamp, evento de debates e palestras sobre tudo o que acontece 
nos bastidores do universo de programação e novas tecnologias, como 
metodologias, ferramentas, cases e tendências da área de TI. Promo-
vido pela Dextra, expert em desenvolver softwares customizados sob 
demanda e pioneira na adoção de metodologias de gestão ágil para 
transformações digitais, e pela Mutant, empresa líder no segmento de 
Customer Experience, o evento terá mais de 45 horas de conteúdo, 36 
palestras, duelo de robôs e uma festa de encerramento para todos os 
participantes desta edição. Mais informações: (www.devcamp.com.br).

I - Governança Coporativa
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa realiza, nos dias 2 e 3 de 
setembro, no  Golden Hall do WTC Events Center, o seu 20º Congresso. Sob 
o tema ‘Fator humano na governança corporativa: impactos da era digital’, 
trará uma série de palestras e debates sobre a relevância dos aspectos hu-
manos, em meio às transformações da era digital, como um elemento-chave 
da governança e da longevidade das empresas. Contará com apresentações 
sobre temas relevantes, como o impacto das novas tecnologias no cenário 
empresarial e da governança, perfi l do usuário na era digital, mercado de 
capitais, empresas familiares, governança e desestatização, diversidade, 
entre outros. Informações: (https://inscricao.ibgc.org.br/congressoibgc).   

J - Imoveis na Era 4.0
A indústria imobiliária é tema do Digital Real Estate Brazil, palco que é 
a grande novidade durante o Expo Forum Digitalks, principal evento de 
negócios digitais do país que acontece nos próximos dias 28 e 29, no Tran-
samérica Expo Center. Realidade aumentada, criptofi nanças, aplicativos 
e soluções digitais para o mercado imobiliário, construtechs, segurança e 
controle de dados são alguns dos temas desse palco, que pretende atrair 
toda cadeia do setor - corretores, imobiliárias, construtoras, incorporadoras 
e entidades – mas está aberto a todos participantes presentes. Inscrições 
e mais informações: tel. (11) 3159-1458 ou (https://digitalks.com.br).

D - Recursos para a Educação 
A exemplo do que ocorre em universidades como Harward, Yale, Princeton 
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O Programa Escreve Cartas do Poupatempo Santo Amaro está com 

A busca por um estilo 

de vida mais saudável é 

um movimento que vem 

acontecendo em todo o 

mundo, e no Brasil não 

seria diferente

É muito comum nas rodas 
de amigos nós perce-
bermos que cada vez 

menos os refrigerantes, ou 
mesmo outros alimentos com 
alto teor de açúcar, conhecidos 
como vilões da alimentação 
saudável, estão fazendo parte 
da mesa dos brasileiros. Esse 
movimento vem acompanha-
do de uma preocupação em 
manter o corpo em forma e um 
estilo de vida mais equilibrado. 

Pegando carona nas várias 
ondas de dietas e no estilo fi t, 
o segmento de alimentação 
saudável está em alta e tornou-
-se a sensação da atualidade no 
ramo dos negócios. Para se ter 
uma ideia do potencial deste 
nicho, o mercado de alimen-
tação saudável brasileiro é o 
quarto maior do mundo. Se-
gundo a agência de pesquisas 
Euromonitor Internacional, a 
movimentação anual do seg-
mento é de US$ 35 bilhões e 
deve crescer, em média, 4,41% 
por ano até 2021. 

Nos últimos cinco anos, 
o avanço foi, em média, de 
12,3% ao ano, o que traz boas 
perspectivas a curto prazo - 
para 2019, a previsão é que o 
segmento atinja alta de 50%. E 
o que vem impulsionando este 
fenômeno? Há alguns anos, o 
consumo de refeições saudá-
veis era restrito a um público 
com mais poder aquisitivo, 
porém a propagação desses ali-
mentos e o aumento da oferta 
têm incentivado o surgimento 
de lojas de produtos naturais 
voltadas a todas as classes. 
Além desses fatores, o boom 
de infl uenciadores digitais que 
focam em dietas saudáveis tem 
relação com essa tendência.

Afi nal, atualmente a internet 
é a principal fonte de infor-
mações sobre alimentação e 
saúde para 40% dos brasilei-
ros, segundo levantamento da 
Fiesp. Neste contexto, investir 
em um negócio com foco em 
alimentação saudável é uma 
ótima opção, ainda mais em 
um momento em que grãos, 

sementes e cereais, como 
quinoa, arroz integral e tantos 
outros passaram a fazer parte 
do cardápio de mais brasileiros. 

Além de integrar as refeições 
convencionais, esses produtos 
são versáteis e podem ser 
utilizados por pessoas que 
convivem com a correria diária 
e optam por snacks, lanches, 
marmitas saudáveis e até mes-
mo guloseimas que não deixam 
nada a desejar para as sobre-
mesas tradicionais e farão com 
que a pessoa consiga saciar o 
deseja por aquele doce sem a 
necessidade de sair da dieta.

Para quem tem vontade de 
entrar nesse mercado, é impor-
tante fi car atento aos primeiros 
passos. Após defi nir o perfi l da 
empresa, é importante avaliar 
qual será o público-alvo – pular 
essa etapa pode culminar no 
fracasso do negócio. Usando 
como exemplo os praticantes 
de atividades físicas, é válido ir 
a academias e parques para en-
tender o que acham os alunos, 
instrutores e frequentadores. 
Essa fase é essencial, pois 
serve para identifi car o estilo 
de vida e os diferentes tipos 
de alimentação adotados por 
eles, que servirão de prévia 
para os produtos que serão 
mais aderidos. 

Outra dica valiosa é entender 
quais são os produtos que-
ridinhos do momento e suas 
finalidades. O mercado de 
alimentação saudável está em 
evolução constante, por isso é 
importante estar sempre ante-
nado nas últimas tendências 
desse mercado. A quinoa, por 
exemplo, é muito utilizada em 
dieta Low Carb (para emagre-
cimento saudável) por ser um 
carboidrato com baixo índice 
glicêmico e alto nível proteico. 
Já as amêndoas e o arroz são 
ingredientes usados por adep-
tos da Lac Free – dieta sem 
lactose, indicada para quem 
tem desconfortos gástricos ou 
excesso de gases.

Mais que o rótulo de sensa-
ção do momento, o mercado 
de alimentos saudáveis é uma 
aposta que possibilita amplas 
possibilidades e nichos a serem 
explorados.

(*) - É sócio-fundador da Armazém Fit 
Store, rede de franquias voltada para 

a comercialização de produtos para 
uma alimentação saudável.

Lucas Quintella (*)

O secretário disse que a 
previsão é que Angra 
3 esteja concluída em 

2026. “Até o fi nal de agosto 
defi nimos a modelagem da par-
ticipação da iniciativa privada. 
Em seguida, tem a competição, 
de tal sorte que possamos, em 
meados de 2020, começar efe-
tivamente a retomada da obra e 
concluí-la, defi nitivamente, em 
janeiro de 2026”, disse.

Mais de 60% da Usina de 
Angra 3 foi construída, a um 
custo de quase R$ 10 bilhões. 
Para concluir a obra faltam mais 
R$ 15 bilhões que devem vir do 
parceiro privado que será sele-
cionado a partir da defi nição do 
modelo. O secretário explicou 
que a obra é importante para 
dar uma grande confi abilidade 
energética para a Região Sudes-
te. “É uma usina de geração de 
energia limpa. Uma usina em 
que a produção de energia e o 
fator de capacidade é da ordem 
99%, com alta confi abilidade. 
Isso signifi ca dizer uma geração 
mais próxima da carga, com re-
dução de custos de transmissão 
e de perda”, disse.

A previsão é que Angra 3 esteja concluída em 2026.

O resultado do segundo 
trimestre de 2019 para a 
pecuária mostra que o abate 
de bovinos no país aumentou 
4,1%, o de suínos 5,1% e o de 
frangos 3,6%, na comparação 
com o mesmo período de 2018. 
Os dados foram divulgados 
ontem (14) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). Em relação 
ao primeiro trimestre de 2019, 
o abate de bovinos cresceu 
2,4%, o de suínos subiu 0,7% 
e o de frangos caiu 1,5%.

No período analisado, fo-
ram abatidas 8,08 milhões de 
cabeças de bovinos, com uma 
produção total de 2,01 milhões 
de toneladas de carcaças, 
uma alta de 3,6% em relação 
ao primeiro trimestre e de 
5,5% em comparação com o 
segundo trimestre de 2018. 
O de suínos chegou a 11,39 
milhões de cabeças, chegando 
ao peso acumulado das carca-
ças de 1,02 milhão toneladas, 
uma alta de 2,5% em relação 
ao trimestre anterior e de 4,3% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Em relação ao primeiro trimestre de 2019, o abate de bovinos 

cresceu 2,4%.

Economia volta a 
crescer lentamente 
no segundo 
trimestre

O Monitor do PIB-FGV apon-
ta, nas séries dessazonalizadas, 
crescimento de 0,2% do PIB no 
segundo trimestre, na compara-
ção com o primeiro, revertendo 
a queda de 0,1% observada no 
primeiro trimestre. No mês de 
junho, o indicador aponta cres-
cimento de 0,7% da economia, 
em comparação a maio. Na 
comparação interanual a eco-
nomia cresceu 0,7% no segundo 
trimestre, o que manteve o 
crescimento da taxa acumulada 
em 12 meses em 0,9%, mesma 
variação observada no primeiro 
trimestre do ano.

“O crescimento de 0,2% da 
economia neste segundo tri-
mestre põe a economia de volta 
a trajetória de crescimento que 
havia se perdido no primeiro 
trimestre. Entre os três gran-
des setores, a agropecuária e 
a indústria apresentam taxas 
negativas, salvando-se os ser-
viços que já apresenta taxas 
positivas há dez trimestres. Os 
dados mostram que, apesar do 
crescimento, a economia ainda 
não consegue se expandir a 
taxas mais robustas” afi rma 
o coordenador do PIB-FGV, 
Claudio Considera (AI/FGV).
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Ministério deve defi nir modelo de 
participação de Angra 3 este mês
O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive 
Barros dos Santos, disse que até o fi nal deste mês deverá ser defi nido o modelo de participação da 
Usina de Angra 3

Santos disse que também é 
importante em relação a Angra 3 
é que a usina utiliza combustível 
nacional. “É um combustível na-
cional disponível e isso faz com 
que tenhamos uma indústria 
mais competitiva. E quando se 
desenvolve a indústria nuclear, 
você traz não só atributo para a 

geração de energia mas a pers-
pectiva de continuar com o país 
na vanguarda que queremos”, 
disse, ressaltando que a tec-
nologia nuclear é desenvolvida 
também nas áreas de medicina 
e agricultura, por exemplo.

Segundo informações da Ele-
tronuclear, quando entrar em 

operação comercial, a usina de 
Angra 3 terá potência de 1.405 
megawatts, com capacidade 
de gerar mais de 12 milhões 
de megawatts-hora por ano, 
energia que seria sufi ciente 
para abastecer as cidades de 
Brasília e Belo Horizonte du-
rante o mesmo período (ABr).

IBGE: cresceu o abate de 
bovinos, suínos e frangos

Já o abate de frangos alcan-
çou 1,43 bilhão de cabeças, 
com peso acumulado de 3,35 
milhões de toneladas. Na com-
paração trimestral, o número 
representou queda de 1,0% e 
na comparação anual o acrés-
cimo foi de 0,4%. A produção 
de leite cru foi 5,86 bilhões de 
litros, um aumento de 7,1% 
em relação ao ano anterior e 
redução de 5,4% na compara-
ção trimestral.

A aquisição de couro cru 
bovino foi de 8,39 milhões de 
peças inteiras no segundo tri-
mestre de 2019, uma queda de 
1,1% em relação ao trimestre 
anterior e aumento de 1% ao 
registrado no segundo trimes-
tre de 2018.

A produção de ovos de gali-
nha alcançou 930,93 milhões 
de dúzias, um crescimento de 
2% na comparação trimestral 
e de 5,8% na anual (ABr).
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É hora de usar nossa 
energia a favor da 

democracia
O palco do debate 

deve ser o Congresso 

Nacional - e não fi car 

restrito às redes sociais

A polarização política no 
Brasil, que chegou ao 
seu auge nas eleições 

presidenciais de 2018, parece 
não ter fi m. Vivemos hoje um 
dilema: somos um país com a 
polarização política no nível da 
americana, mas enfrentamos 
a pobreza diariamente, sem 
infraestrutura básica e acesso 
precário à saúde, educação, 
segurança e tantos outros 
direitos fundamentais.

Mas o fato é que ainda 
estamos empregando nossa 
energia em uma briga polari-
zada e intolerante entre nós 
mesmos. Segundo pesquisa 
realizada pelo Instituto Ipsos, 
a polarização política no Brasil 
supera a média internacional 
de 27 países, só fi cando atrás 
de Índia e África do Sul. 

Os dados comprovam o 
que vemos cotidianamente: o 
radicalismo político chegou a 
níveis de intolerância que afeta 
os relacionamentos pessoais, 
afastando pessoas que pensam 
de forma diferente. É preciso 
ultrapassar essa fronteira, evo-
luir. Canalizar essa energia a fa-
vor da democracia e conduzi-la 
ao palco da construção política 
que é o Congresso Nacional. 

Ali deve ser o nosso fórum 
de debate. Desperdiçamos 
foco (para dizer o mínimo), 
ao discutir com pares, ao invés 
de concentrá-lo naqueles que 
se intitulam “nossos represen-
tantes”, repercutir as nossas 
opiniões com parlamentares e 
senadores e, eles, sim, criarem 

um debate construtivo, pois 
foram eleitos pelo voto popular 
para negociar, discutir, escutar 
e, assim, criar a melhor solução 
a favor da população brasileira. 

Então, pare de brigar com 
seu irmão, seu vizinho, no 
grupo de WhatsApp e coloque 
essa energia e a força da sua 
opinião para pressionar o seu 
deputado, o seu senador; aque-
le que foi eleito com o poder 
do seu voto. 

O caminho para fortalecer a 
democracia passa pela respon-
sabilidade de cada cidadão em 
entender a importância do seu 
papel como eleitor e, depois, 
de manter o diálogo ativo com 
seus representantes, saber 
quais são as pautas em votação 
e, claro, qual a posição dos seus 
eleitos em cada uma delas.

Aqui entra um pouco do 
meu sonho como cidadão e 
empreendedor: usar toda a 
potência da opinião política 
na construção de pontes; sair 
da briga polarizada restrita 
ao nosso círculo social, que 
apenas segrega, e, juntos, 
colocarmos energia a favor 
da democracia, criando um 
diálogo construtivo entre 
eleitor, deputados e senadores 
no esforço pela construção de 
um país mais honesto e justo.

Se não tivermos a consci-
ência sobre a importância do 
Congresso Nacional, a clareza 
de que ali é o local de debate, 
não vamos conseguir imple-
mentar políticas que de fato 
melhorem a vida de todos nós, 
brasileiros. 

 
(*) - É fundador do aplicativo Poder 

do Voto, que viabiliza a participação 
dos eleitores no acompanhamento do 

Congresso (www.poderdovoto.org).

Mario Mello (*) 

A Secretaria do Tesouro 
Nacional informou que apenas 
10 estados da federação podem 
contrair empréstimos com a 
garantia da União. O número 
caiu em relação a relatório 
de 2018, quando eram 11. Os 
dados são do Boletim de Fi-
nanças dos Entes Subnacionais 
– 2019, divulgado ontem (14) 
pelo órgão.

Para ter acesso ao emprés-
timo, os estados precisam ter 
nota A ou B na capacidade de 
pagamento. A análise da capa-
cidade de pagamento apura a 
situação fi scal dos estados, com 
base na relação entre receitas e 
despesas e a situação de caixa. 
O objetivo é apurar se um novo 
endividamento representa ris-
co de crédito para o Tesouro 
Nacional.

Em todo o país, apenas o 
Espírito Santos tem nota A. 
Rondônia e Amapá tiveram 
piora na nota, passando de 
B para C, entre 2018 e 2019. 
O Piauí obteve melhora de C 
para B na nota de capacidade 

Em todo o país, apenas o Espírito Santos tem nota A.

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, anunciou 
ontem (14) uma série de me-
didas econômicas que incluem 
o aumento do salário mínimo 
e o congelamento do preço do 
combustível. O pacote foi di-
vulgado apenas três dias após 
Macri, candidato à reeleição 
à Presidência, perder as pri-
márias para o kirchnerismo. 
Analistas veem como uma 
estratégia para reverter sua 
baixa popularidade. 

Mas, de acordo com Macri, 
as medidas já vinham sendo 
trabalhadas por sua equipe eco-
nômica e a ideia principal é que 
minimizem a infl ação, causada 
parcialmente pela desvalori-
zação do peso e disparada dos 
preços. O governo argentino 
ordenou o congelamento do 
preço do combustível por 90 
dias, o aumento de 25% do salá-
rio mínimo (atualmente em R$ 
902) e um reajuste de 40% da 
bolsa auxílio “progresar”, para 
estudantes, e para o programa 
Asignación Universal por Hijo, 
outro tipo de bolsa voltada para 
famílias.

O público-alvo das medi-
das é a classe média-baixa 
da população argentina, que 
tem apoiado a candidatura do 

Presidente da Argentina, Mauricio Macri.

Senado fará
sessão temática 
sobre reforma
da Previdência 

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, anunciou 
que o Plenário fará uma ses-
são temática para debater a 
reforma da Previdência no dia 
10 de setembro. Na abertura 
da sessão, serão ouvidos três 
especialistas a favor da PEC e 
três contrários. Cada um terá 
15 minutos para apresentar 
seus argumentos. O objetivo 
é estimular a participação de 
todos os senadores.

“O Senado vai passar o dia 
inteiro ouvindo especialistas 
em relação à reforma da Previ-
dência. A gente está tirando [o 
debate] da comissão e botando 
no Plenário, ou seja, estamos 
construindo a possibilidade da 
participação de todos”, afi rmou 
Davi em entrevista após a reu-
nião de líderes. O presidente 
também ressaltou que sabe da 
importância que a PEC possui 
para o Brasil e disse que, a partir 
da discussão sobre a proposta, 
poderá ser debatido um novo 
pacto federativo.

O texto de reforma da Previ-
dência foi entregue ao Senado 
na última quinta-feira (8), após 
ser aprovado na Câmara. Agora 
tramita na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), onde 
tem como relator o senador 
Tasso Jereissati (Ag.Senado). 

A CCJ do Senado aprovou 
ontem (14) o projeto que prevê 
pena de um a quatro anos de 
reclusão mais multa, para quem 
induzir, instigar, constranger ou 
ameaçar alguém, por meio da 
internet, para que este pratique 
ato prejudicial a sua saúde, in-
tegridade física ou psíquica ou 
sua vida. O projeto criminaliza 
iniciativas como os desafi os da 
boneca Momo e o chamado Jogo 
da Baleia Azul, disseminados 
em redes sociais e que podem 
estar relacionados a casos de 
suicídio de adolescentes no 
mundo. 

Por se tratar de um item ter-
minativo, após ser aprovado na 
CCJ, o projeto de lei segue para 
análise da Câmara. Pela propos-
ta, a pena pode ser aumentada 
de um terço até a metade, se 
a vítima for menor de 18 anos, 
maior de 60 anos, ou apresentar 
defi ciência mental. Segundo o 
autor, senador Confúcio Mou-
ra (MDB-RO), a medida se 
justifi ca pelo aumento da dis-
seminação desses fenômenos 
na internet. Esses desafi os são 
famosos por incluir lesões ao 
próprio corpo e ameaças, caso 
a pessoa tente sair do grupo.

Desafi os são famosos

por incluir lesões

ao próprio corpo.

Para alguns parlamentares, 
outras pautas são mais 
importantes para retomada 

do crescimento, como a revisão 
do pacto federativo, que, segundo 
eles, não tem recebido a mesma 
atenção e apoio do governo. 

Outros senadores, conside-
ram que a reforma da Previdên-
cia é uma pauta não apenas do 
governo, mas do país e que uma 
nova distribuição de recursos 
para estados e municípios não 
exclui a necessidade de rever 
o sistema de concessão de apo-
sentadorias e benefícios sociais.

A questão veio à tona na 
comissão depois que o sena-
dor Otto Alencar (PSD-BA) 
afi rmou que só votaria a favor 
de uma reforma da Previdência 
após a aprovação de projetos 
sobre o pacto federativo e 
outras pautas de interesse dos 
estados e muncípios. 

Para ele, a reforma só terá 
impactos nas contas daqui a dez 
anos, sendo mais urgentes me-
didas como o fi m da Lei Kandir, 
o prolongamento do pagamento 
de precatórios, a revisão da des-
tinação dos royalties do Fundo 
Social do Pré-Sal e a Lei da 
Securitização das dívidas, entre 
outros temas. Essas propostas, 

Senadores Otto Alencar e Kátia Abreu fazem parte do grupo que pede prioridade

a estados e municípios.

Poluidor será obrigado a 
ressarcir cofres públicos

A CCJ do Senado aprovou em de-
cisão fi nal e por unanimidade, ontem 
(14), o projeto que obriga o agente 
poluidor a ressarcir a União, o estado 
ou município de despesas decorren-
tes de operações envolvendo forças 
policiais, corpo de bombeiros ou 
outros órgãos para enfrentamento 
de dano ambiental e humanitário. 
A proposta recebeu voto favorável, 
com emendas, do relator, senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG). O 
texto seguiu para a Câmara.

O agente poluidor tem a responsa-
bilidade de arcar com a reparação do 
dano ambiental, material e pessoal 
causado, mas fi ca livre de cobrir 
custos relativos à mobilização dos 
serviços públicos para essas opera-
ções. O que o projeto faz é introduzir 
na norma o dever de as empresas 
responsáveis por desastres ambien-
tais ressarcirem o ente federativo 
que assumir essa tarefa.

“A reparação dos danos decor-
rentes de desastres ambientais deve 
ser ampla e completa, incluindo o 
ressarcimento aos cofres públicos 
dos altos gastos realizados para 
prestar assistência às vítimas e 
a suas famílias ou para conter os 
efeitos do dano ambiental sobre as 
comunidades atingidas”, sustentou 
o autor do projeto, senador Carlos 
Viana (Ag.Senado).

A CCJ do Senado aprovou o 
projeto que permite o uso do 
voto eletrônico nas assembleias 
de condomínios. O projeto foi 
apresentado pela senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS) 
e oferece uma alternativa 
à difi culdade em se obter a 
presença mínima de votantes 
nas reuniões de condomínio. 
A coleta eletrônica de votos 
poderia ocorrer via internet ou 
outro meio idôneo que permita 
a contagem individualizada dos 
votos dos ausentes.

A respeito da assembleia con-
dominial, Soraya observa que 
“soa desconectado com a socie-
dade contemporânea idealizar 
a assembleia como uma ágora 
grega, como se entre os costumes 
contemporâneos se mantivesse 

o de aglomerar-se para debater 
temas”. A relatora, senadora Ju-
íza Selma (PSL-MT), considera 
o projeto consistente em face 
dos recursos tecnológicos e de 
comunicação hoje existentes.

“Não há razão para que as 
decisões de condomínio fi-
quem adstritas à votação em 
assembleia presencial dos 
condôminos. A manutenção de 
votações posteriores à reunião 
presencial, por meio eletrônico 
ou não, pode aumentar consi-
deravelmente a participação 
dos condôminos nas decisões 
condominiais”, avaliou a Juíza 
Selma no relatório. Se não 
houver recurso para votação do 
projeto pelo Plenário do Sena-
do, será enviado, em seguida, 
à Câmara (Ag.Senado).
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Previdência: grupo de 
senadores quer prioridade 

a estados e municípios
Senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos divergiram sobre a prioridade de votação 
da proposta de reforma da Previdência no Senado

que benefi ciam estados e mu-
nicípios, fazem parte de uma 
pauta de oito itens, cuja prio-
ridade de análise foi colocada 
como condição por um grupo de 
senadores na comissão. 

Outra medida considerada 
urgente por parte dos sena-
dores da CAE, para ajudar na 
retomada do crescimento e 
melhorar a situação fi scal dos 
estados, é a permissão para 
que as sobras dos recursos dos 

Fundos Constitucionais do Norte 
(FNO), do Nordeste (FNE) e do 
Centro-Oeste (FCO) possam ser 
utilizadas pelos estados dessas 
regiões. Atualmente, a legislação 
permite que o recurso só possa 
ser direcionado à iniciativa pri-
vada. A mudança está prevista 
na proposta da senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO), que afi rma que 
cerca de R$ 30 bilhões poderiam 
ser liberados para os estados.

O senador Alessandro Vieira 

(Cidadania-SE) apoiou as ma-
nifestações. Para ele, a reforma 
da Previdência é necessária, po-
rém, menos urgente que medi-
das para melhorar a economia de 
estados e municípios. O relator, 
senador Tasso Jereissati (PSDB-
-CE), por sua vez, considera 
que a situação da Previdência é 
emergencial. O Brasil, segundo 
ele, vive uma “doença fi scal que 
precisa ser estancada de forma 
urgente” (Ag.Senado).

Macri anuncia aumento do 
salário mínimo na Argentina

opositor Alberto Fernández à 
Presidência nas eleições de 27 
de outubro. Ele tem como vice 
em sua chama a ex-presidente 
Cristina Kirchner. No domingo 
(11), quando foram realizadas 
primárias obrigatórias, Fernán-
dez fi cou com 48% dos votos, 
contra 33% de Macri. 

Em uma coletiva de impren-
sa, Macri também se descul-
pou pela reação que teve na 
segunda-feira passada (12), 
quando criticou o kirchneris-
mo pelo temor dos mercados 
e a subida do dólar. “Respeito 
profundamente a decisão dos 
argentinos”, disse o manda-
tário, convidando a oposição 
para o diálogo. Na segunda, o 

presidente tinha dito que “a 
alternativa kirchnerista não 
tem credibilidade no mundo, o 
kirchnerismo isola a Argentina 
do mundo” e que “seus eleito-
res precisam entender isso”.

O presidente Jair Bolsona-
ro, por sua vez, voltou a falar 
ontem (14) sobre as eleições 
na Argentina e a possibilida-
de da oposição vencer em 
primeiro turno. “Olha o que 
está acontecendo com a Ar-
gentina agora. A Argentina 
está mergulhando no caos. A 
Argentina começa a trilhar o 
rumo da Venezuela, porque, 
nas primárias, bandidos de 
esquerda começaram a voltar 
ao poder”, disse (ANSA).

Aprovado projeto que 
criminaliza desafi os 

como o da boneca Momo

“O universo online, em que 
as pessoas estão inseridas, 
pode estar contribuindo para 
esse cenário. Nesse ambiente, 
as pessoas, principalmente as 
crianças e adolescentes, se sen-
tem pressionadas pelas redes 
sociais a seguir certo estilo de 
vida, como uma necessidade 
de reafi rmação e de inserção. 
Em muitos casos, para serem 
aceitos pelos grupos, os jovens 
precisam lesionar o próprio 
corpo e divulgar o resultado 
por meio de fotos ou vídeos 
nas redes sociais”, disse Moura 
(ABr).

Voto eletrônico em 
assembleias de condomínios

Dez estados têm aval da União 
para tomar empréstimos

de pagamento. Os estados com 
nota B, atualmente, são Acre, 
Alagoas, Amazonas, Ceará, 
Pará, Pernambuco, Paraná, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Piauí. 
Outros 14 estados têm nota C 
e três estados – Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro – têm nota D.

O relatório do Tesouro alerta 
que Acre, Pará, Paraíba, Piauí, 

Paraná e São Paulo estão 
próximos de perder a nota B, 
pois a relação entre despesas 
e receitas receitas correntes 
está ‘bem próxima da margem 
de 95%’. “Para esses estados, 
faz-se necessário esforço maior 
em aumentar a receita e cortar 
gastos, pois a nota poderá ser 
rebaixada para C já no próximo 
ano”, disse o Tesouro (ABr).



www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 

netjen@netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 15 de agosto de 2019 Página 5

Mesmo não tendo 

uma extensa bagagem 

profi ssional, pude 

constatar que as 

empresas não estão 

apenas procurando 

colaboradores que 

falam outro idioma 

ou que tenham muito 

conhecimento técnico. 

As empresas estão atrás 
de colaboradores que 
marquem a história da 

empresa em que trabalham, 
seja por causa das suas carac-
terísticas e, ou, seu exemplo, 
eles naturalmente marcam a 
história das empresas e, al-
guns, impactam até gerações. 
É possível comprovar essa 
realidade por meio de alguns 
exemplos como o Steven 
Spielberg, considerado um dos 
cineastas mais populares e in-
fl uentes da história do cinema. 
Sabe como o Spielberg iniciou 
a sua trajetória profi ssional? 

Como aprendiz, aos 17 anos 
na Universal! Conta-se que o 
atual cineasta entrava nos es-
túdios e abordava os diretores, 
mesmo não tendo acesso. Isso 
impressionou os executivos e, 
por isso, ofereceram-no um 
contrato. Está aí um exemplo 
de um jovem aprendiz que mar-
cou a história da sua empresa 
e também de gerações.

Passamos do cinema para o 
início da história da “dama” da 
televisão americana que tam-
bém é uma das personalidades 
mais infl uentes do século XXI. 
Enfrentou pobreza, abandono 
dos pais, racismo e outras 
difi culdades, mas frequentava 
assiduamente a igreja e, por 
conta disso, descobriu a sua 
aptidão de falar em público. 
Apostou nessa habilidade ao se 
inscrever em um concurso de 
locução, no qual saiu vitoriosa. 
Um tempo depois, entrou na 
faculdade e também conseguiu 
o seu primeiro emprego em 
uma rádio.

Naquele tempo já fazia his-
tória, afi nal, o seu emprego 
representava a primeira jovem 
negra à frente de um programa 
jornalístico em Nashville. Você 
já descobriu de quem estou 
falando? Oprah Winfrey! Sim, 
ela marcou a história da sua 
empresa por ser pioneira em 
grandes marcos, além de ser a 
responsável por altos números 
de audiência.

Antes de entrar neste penúl-
timo exemplo, quero questio-
ná-lo, já ouviu falar do fi lme 
‘Naufrágo’? Aliás, consegue 
pensar neste fi lme sem lembrar 
do ‘Wilson’? Ou também o fi lme 

‘Código da Vinci’?
Bom, o responsável por 

estrelar essas grandes produ-
ções começou a sua carreira 
profi ssional rumo às telonas 
durante um festival de teatro 
em Cleveland que, depois da 
fama, levou o nome da sua 
empresa carregando a sua his-
tória e o seu legado. Venceu e 
foi indicado a diversos prêmios 
ao longo dos anos, inclusive o 
‘Oscar de Melhor Ator’.

Em 2012, os filmes es-
trelados por essa potência 
cinematográfi ca haviam tota-
lizado mais de nove bilhões 
de dólares, tornando-o um dos 
atores mais bem-sucedidos 
de todos os tempos. E quem 
não conhece o Tom Hanks? 
É possível identifi car nele um 
aprendiz sério, responsável e 
maduro, que por conta do seu 
sucesso, fruto do seu trabalho, 
a empresa onde iniciou a sua 
trajetória como jovem aprendiz 
é relembrada. Hanks marcou 
a história da sua companhia 
e do cinema e, assim, impac-
tou e continua impactando 
gerações.

E por último, mas, defi nitiva-
mente, não menos importante, 
Steve Jobs. Você sabia que ele 
começou como jovem apren-
diz? Sim, determinado e, per-
mita-me incluir, corajoso. Ele 
foi falar com o William Hewlett, 
co-fundador e presidente da 
Hewlett-Packard (HP), que foi 
seu chefe durante um breve 
período, sobre o seu projeto 
do colégio. Hewlett apostou 
no jovem e ofereceu-lhe um 
emprego de iniciante em sua 
empresa. 

Nota-se em Jobs, um apren-
diz que criou as suas oportu-
nidades e, principalmente, as 
aproveitou para inovar. Sem 
mais delongas e, ou, sombra de 
dúvidas, Steve Jobs marcou a 
história da empresa de William 
Hewlett e, mesmo após o seu 
falecimento, marca gerações. 
Com essas personalidades, 
repito a minha constatação 
inicial, as empresas estão em 
busca de colaboradores que 
marquem a história da organi-
zação e, por isso, estão procu-
rando por jovens que estejam 
interessados em deixar os seus 
legados e impactar gerações. 

Por isso, você que é apren-
diz, use essa oportunidade a 
seu favor. As portas tendem a 
abrir para você se estiver com-
promissado em ‘fazer história’. 
Seja lembrado por alguém que 
faz a diferença. 

(*) - É jovem aprendiz da SetaDigital, 
companhia de Tecnologia da 

Informação especializada no setor 
calçadista (www.setadigital.com.br).

Descubra o fator em comum 
entre Steven Spielberg, 

Oprah e Steven Jobs
Luiz Fernando Rodrigues (*)

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 27 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede social,
Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP),
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação do Relatório da Administração e
Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Rerratificação das deliberações constantes no item “a” da Ata da 19ª AGO, realizada em 08/11/2018,
relativa à aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras do
exercício social encerrado em 31/12/2016; c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos
de interesse social. São Paulo, 12 de agosto de 2019. Flavio José Martins.                (13, 14 e 15)

1ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0017405-83.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SANDRA KARINE SAMPAIO SILVA, Brasileiro, RG 412961891, CPF 342.345.588-85, 
com endereço à Praca Gaje, 365, Engenheiro Goulart, CEP 03725-040, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: Ação Monitória referente contrato de serviços educacionais firmado entre as partes , cujo valor 
atualizado é de R$ 2.753,20, que atualizados remontam a R$ 5.671,91 . Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e não havendo pagamento nem a interposição de embargos, no prazo 
legal, constituir-se-á de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º NCPC., 
acrescido de custas e verba honoraria fixada em 05% do débito indicado. Sendo efetuado o pagamento o 
tornará isento das custas processuais .Não havendo manifestação , a ré será considerada revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1124514-14.2014.8.26.0100. - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio Miguel Moino, João Miguel Moino, Irene Franze, Maria Franzi Moino, 
Francisco Marques da Silva e Izabel Andrade da Silva, Adão Ferreira de Amorim, Nelson José da Silva, 
Valdirene Silva Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que CARLOS ALBERTO CARDOSO e Sonia Cristina da Silva Cardoso 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Joaquim de Figueiredo, 13/A, Vl. Jaraguá, São Paulo - SP, CEP. 05162-150, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 
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. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003762-45.2019.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RAFAEL SADOCCO, CPF. 356.202.198-44, que nos autos da ação monitória, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a 
quantia de R$ 83.994,91 (valor em 31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda 
ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 11 de julho de 2019. 

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/10/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 03/10/2019  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do 
Conjunto Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipi-
ranga, com área útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao 
mesmo uma quota parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 11:00 horas, e 

2º Leilão dia 03/10/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ RONALDO DE JESUS

CINTIA CRISTINA PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 277.072,48 (Duzentos e setenta e sete mil, 
setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 159.335,28 (Cento e cinquenta e nove mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. 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.

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0016857- 
51.2010.8.26.0009. A MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dr. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNO NIGRO 
MORENO, Brasileiro, CPF 328.968.828-07, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$ 11.782,19 
(Nov/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes 
vencido e não pago de 2006. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue a ação, 
ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial 
em título executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019.  

10ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 0043264-97.2019.8.26.0100.O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea 
de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANE FAUSTINO COSTA, CPF. 352.082.698-
48, que nos autos da ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 28.885,73 (valor em 30/06/2019), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para 
que a executada, 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. 

2ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001876-
13.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIEL 
FERREIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 36.140.815-8, CPF 397.156.958-76, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando, em síntese, que é credor do 
Requerido pela importância de R$ 4.774,90 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a 
mensalidades não pagas no ano de 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 10.078,89, devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer Formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019. 

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Ata da Assem-
bleia Geral Ordinária, realizada em 22/04/2019 - Data, Hora e 
Local: 22/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convocação: edital 
publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos 
dias 21, 22 e 23/03/2019. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da 
Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretá-
rio: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia 
deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do ar-
tigo 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 DO-
ESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 05/04/2019, tendo 
os acionistas sido avisados de que referidos documentos se 
encontravam à disposição através de publicações insertas nos 
mesmos jornais, nos dias 21, 22 e 23/03/2019; 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. Encerra-
mento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária. São Paulo, 22/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soa-
res Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p. Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Gior-
gi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de 
Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begô-
nias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; 
Acácias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Gior-
gi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Agapantos Empreendimen-
tos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Aurobindo Participações e 
Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 22/04/2019. Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - 
Secretário. JUCESP nº 287.795/19-6 em 30/05/2019.

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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QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2019

ESTABILIDADE PARA O FUNCIONÁRIO INTERMITENTE
Funcionário no regime intermitentes possui estabilidade de gestante e 
acidente de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A DATA PARA ENTREGA DA EFD-REINF PARA EMPRESA DO 
SEGUNDO GRUPO?

Esclarecemos que a obrigação da EFD-Reinf para empresas do 2º 
grupo teve início a partir das 8 (oito) horas de 10 de janeiro de 
2019, referente aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 
2019. Base Legal – IN RFB nº1.701/17.

CONTRATAR FREELANCER PARA TRABALHO AVULSO
Empresa prestadora de serviço em locais de terceiros pretende contratar 
freelancer para realização do trabalho em eventos, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUISITOS DO RPA
O Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) pode ser emitido para 
qualquer tipo de serviço ou existe alguma limitação para serviços espe-
cíficos? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE ALTERAR O CONTRATO DE TRABALHO DO 
FUNCIONÁRIO PARA INTERMITENTE, COMO PROCEDER? 

Esclarecemos que qualquer alteração contratual é possível com a anu-
ência das partes e desde que não resulte em prejuízo ao empregado. 
Desta forma, entendemos que esta alteração é prejudicial ao empre-
gado pois terá uma redução de salário, sendo assim, não orientamos 
a alteração. Base Legal – Art.468 da CLT.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Como proceder com a transferência de funcionários entre empresas, 
quando não se trata de estabelecimento da mesma empresa ou não 
pertence as empresas envolvidas a um mesmo grupo econômico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF N.º 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2019.
Ao dia 30/04/2019, 10h, Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo/SP, reuniram-se os acionistas que 
representam a totalidade do capital social da Companhia: 1 - Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., CNPJ/
MF nº 05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro na cidade de 
Beasain, província de Guipúzcoa, Rua José Miguel Iturrioz, nº 26; e 2- CAF Diversified Business Development, S.A., 
CNPJ/MF nº 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espanha, com sede e foro em Zara-
goza, Avenida de Cataluña, 299, ambas neste ato representadas por seu procurador Sr. José Rogério Lima de Araújo, advogado 
(OAB/SP) sob o nº 149.578, CPF/MF nº 175.976.708-50, com escritório profissional nesta capital. Dispensadas a convocação prévia 
pela imprensa . Presidente da mesa: O Sr. Renato de Souza Meirelles Neto, Secretário: Fábio Roberto Lotti para, após verificada a 
regularidade de instalação da sessão, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: AGO: 1) Deliberar sobre a aprovação das contas 
do exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) Deliberar sobre a aprovação do parecer elaborado pelos auditores independentes, 
publicado no DOESP e Diário Comercial; 3) Deliberar sobre os demais temas de interesse social. Deliberações aprovadas 
por Unanimidade: AGO: 1) As contas do exercício social encerrado em 31/12/2018; 2) O parecer elaborado pelos auditores 
independentes, publicado no DOESP e no Jornal Diário Comercial em 20/06/2019; 3) O resultado do exercício findo em 31/12/2018 
é de prejuízo de R$ 174.019.062,99, não foram declarados juros sobre o capital próprio por conta de prejuízos acumulado em 
31/12/2018, em razão do resultado negativo do ano não houve alteração na constituição da reserva legal. Encerramento - 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os 
Acionistas presentes. São Paulo (SP), 30/04/2019. Acionistas presentes: Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Diversified Business Development, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo. 
Diretor presente: Sr. Renato de Souza Meirelles Neto (Diretor Presidente). Renato de Souza Meirelles Neto-Presidente; 
Fábio Roberto Lotti - Secretário. JUCESP n° 429.012/19-6 em 09/08/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Red You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF N° 17.381.753/0001-97 - Nire: 35.227.142.097

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 14 de Agosto de 2019
Data, Hora e Local: 14/08/2019, às 14:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 28, SP/SP, 
CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: David Leon Rubin-
sohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade: Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, o capital social da empresa em R$ 3.486.200,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerr-
ramento: Nada mais. SP, 14/08/2019. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.Abrão Muszkat, Valter 
Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A. Marce-
lo Rezende Rainho Teixeira,Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário.

Yellow YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.575/0001-00 - NIRE 35.227.632.353

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 14 de Agosto de 2019
Data, Hora e Local: 14/08/2019, 10h30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, 
conjunto 41, sala 38, SP/SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Pre-
sidente: Abrão Muszkat; Secretário; David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimida-
de: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social em R$ 
8.000.000,00, o capital social final após a redução será R$ 5.559.911,00. Encerrramento: nada mais. SP, 
14/08/2019. YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; 
Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A. Marcelo Rezende 
Rainho Teixeira; Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário

MUVE DESIGN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, Torna público que solicitou junto a
Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo do Campo, a Licença
Prévia, de Instalação e de Operação para “Fabricação de móveis com predominância de
madeira”, na Av. Brascola, nº 222 - Galpão 6A - Jordanópolis - SBC - Cep: 09892-110.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1025197-72.2016.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Excellence Construções   0001-

-27 ), alegando 

- Bairro - - do 

-se a 
 a sua Citação dital

 

 

Edital de Citação-Prazo 20 d -17.2012. 8.26. 0100. A Drª. s 
,Juíza de Direito da 8ª VC Leonardo dos Santos, 
Nº: 036.756.236-  - Calçados e  

  

 

Edital de Praça Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial – Jucesp 744. 3ª Vara Cível do 
Fórum do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP. Processo nº 000855759.2017.8.26.0008. 
Executados: Nelson Eishin Ueti, Kelly Sá de Alcântara, Yeizi Ueti, Odete Tatsue Ueti. Uma casa 
e seu terreno com área de 300,00m² em São Paulo/SP – 60% do valor de avaliação. 1ª Praça 
começa em 20/09/2019, às 15h45min, e termina em 25/09/2019, às 15h45min e; 2ª Praça 
começa em 25/09/2019, às 15h46min, e termina em 15/10/2019, às 15h45min.Uma casa e seu 
terreno, situados na Rua Engenheiro Manoel Osório, nº 25, da Vila Dr. Eiras, no Distrito de São 
Miguel Paulista, em São Paulo/SP. Descrição completa na matrícula nº 93.175 do 12º Ofício de 
Registros de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 112.426.0028-1. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 1.057.143,88 – Lance mínimo na 2ª praça: R$ 634.286,32 (Sujeitos à atualização).

De acordo com comuni-
cado, a “Ópera de Los 
Angeles buscará asses-

soria externa para investigar as 
alegações preocupantes contra 
Plácido Domingo”.

No texto, a entidade ainda 
afi rmou estar “comprometida 
em fazer tudo que puder para 
nutrir um ambiente profi ssional 
e colaborativo, no qual todos 
nossos funcionários e artistas 
possam se sentir igualmente 
confortáveis, valorizados e res-
peitados”. Domingo, que teve 
suas apresentações canceladas 
pela Ópera de San Francisco e 
pela Orquestra da Filadélfi a, 
classificou as acusações de 
“profundamente preocupan-
tes” e “imprecisas”, por meio 
de sua assessora Nancy Seltzer. 
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Ópera de LA investigará acusações 
contra Plácido Domingo

A Ópera de Los Angeles anunciou que iniciará uma investigação contra o tenor espanhol Plácido 
Domingo, de 78 anos, acusado por ao menos nove mulheres de assédio sexual

“Mesmo assim, ainda é do-
loroso ouvir que eu possa ter 
chateado alguém ou deixá-las 
desconfortáveis, independen-
temente de quanto tempo faz 
ou das minhas melhores inten-
ções”, disse a nota do tenor.     
Domingo também afirmou 
que acreditava que todas suas 
“interações e relações haviam 
sido acolhidas e consensuais”. 
A agência revelou que oito 
cantoras e uma bailarina, as 
quais trabalharam com Plá-
cido Domingo nos últimos 30 
anos, foram vítimas de assédio 
sexual. 

Todas o acusaram de tentar 
investidas sexuais, propondo 
benefícios na carreira, ou ame-
açando prejudica-las, em caso 
de negativa. Em sua nota de 

defesa, Domingo ressalta que, 
apesar de não ter cometido 
nenhum ato intencionalmente, 
“reconhece que as regras e 

padrões pelos quais somos, e 
deveríamos ser, medidos atu-
almente são muito diferentes 
daqueles do passado” (ANSA).

Tenor espanhol Plácido Domingo, de 78 anos.
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Continua

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ÉMERSON SILVA DE ARAÚJO, profi ssão: marmorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 08/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edcarlos Martins de Aráujo e de Rita Pereira da 
Silva. A pretendente: KAMILLA ALVES GARCIA DA SILVA, profi ssão: técnica em 
farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilgerlan do Carmo da Silva 
e de Sonia Maria Alves Garcia.

O pretendente: LUIZ NATANAEL ALVES PEDROSA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 30/09/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Araujo Pedrosa e de Édia Alves de Oliveira 
Pedrosa. A pretendente: LELÍANE DE ARAÚJO NOGUEIRA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 16/08/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marconio Rodrigues 
Nogueira e de Antonia Juraci de Araujo Teixeira.

O pretendente: YAGO PAULO GOMES BRITO, profi ssão: auxiliar de refrigereção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1996, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednei Gomes Brito e de 
Biliane Paulo. A pretendente: POLLYANA FERREIRA DE BARROS, profi ssão: ajudate 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcello Batista de Barros 
e de Rosana Dutra Ferreira.

O pretendente: HENRIQUE DE SOUZA SANTOS LIMA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose de Souza Lima Neto e de Irene 
Roberto dos Santos Lima. A pretendente: JOYCE DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Alves de Oliveira e 
de Lucimara Aparecida da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE SOUZA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesiel Fidelis da Silva e de Maria das 
Graças de Souza da Silva. A pretendente: TAINÁ EMILEIDE SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almir Antunes da Silva e 
de Maria Rosilene de Abreu Silva.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE BALBINO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tereza Cristina Balbino de Oliveira. A 
pretendente: CRISTIANE CARDOSO DE BARROS, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José Cardoso de Barros.

O pretendente: WILLIAM JORGE DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Monalisa de Oliveira. A pretendente: NATÁLIA 
XAVIER DE OLIVEIRA, profi ssão: empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Rondonópolis, MT, data-nascimento: 22/10/1990, residente e domiciliada em Cuiabá, 
MT, fi lha de Sebastião de Oliveira Gonçalves e de Dalba Xavier de Oliveira.

O pretendente: ALEXSANDRO DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1974, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Expedito dos Reis da Silva e de Maria Aparecida da Silva. 
A pretendente: ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Pereira de Souza Filho e de 
Orminda de Fátima de Souza.

O pretendente: JANILSON MANOEL DA SILVA, profi ssão: assistente de operador 
de logí, estado civil: solteiro, naturalidade: São José da Laje, AL, data-nascimento: 
13/06/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Manoel da 
Silva e de Marluce Maria da Conceição. A pretendente: ADELAIDE DA CONCEIÇÃO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Entre Rios, BA, data-nascimento: 
03/05/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Domingos da Con-
ceição e de Maria da Conceição.

O pretendente: GERSON RIOS PIMENTA, profi ssão: mecânico de manutenção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/09/1988, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Jose Jorge de Souza Pimenta e de 
Marivalda Silva Rios Pimenta. A pretendente: BIANCA GONÇALVES EVANGELISTA, 
profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Eudes 
Oliveira Evangelista e de Celia Regina Gonçalves Teixeira Evangelista.

O pretendente: KALLANS OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dinael Pereira de Souza e de Joelma 
de Oliveira Santos Souza. A pretendente: GEOVANA STEFANY DE CAMPOS SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexsandro 
Soares da Silva e de Elenice Fatima Souza de Campos.

O pretendente: LUCAS GALHARDO LOPES DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1997, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Eroídes Lopes de Souza e de Ana Lucia Galhardo. 
A pretendente: ANDRESA FERRAZ RODRIGUES, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Rodrigues da Silva e de Suely Paulina Ferraz.

O pretendente: THIAGO SOUZA ESTEVAM, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/07/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Souza Estevam e de Fátima 
Clotildes Estevam. A pretendente: AMANDA LEITE ARAUJO, profi ssão: gerente, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Araujo Pereira Neto e de 
Maria de Fatima Leite Araujo.

O pretendente: CAIO DA SILVA VILARONGA PONTES, profi ssão: encarregado de 
segurança e por, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/11/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Vilaronga 
Pontes e de Alexandrina Fátima da Silva. A pretendente: JESSICA CRISTINA CHAGAS 
DE ALVARENGA, profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Tarcizio Paulo de Alvarenga e de Maria Alice de Jesus Chagas.

O pretendente: RAUL DOS SANTOS, profi ssão: policial civil, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1982, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Antonio João dos Santos e de Maria das Dôres Alves dos Santos. 
A pretendente: LUCIANA CORRÊA, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1985, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Corrêa e de Maria Francisca Corrêa.

O pretendente: EDUARDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 14/12/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson José da Silva e de Edileuza dos Santos Silva. 
A pretendente: CALINE ANGELICA FIDELIS, profi ssão: operadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 17/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio de Oliveira Fidelis e de Maria Auxiliadora Angelica Fidelis.

O pretendente: DIOGO ALVES DE JESUS, profi ssão: rigger, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeova Oliveira de Jesus e de Eunice Alves dos Santos. 
A pretendente: TALITA ALVES SIMÕES, profi ssão: técnica em saúde bucal, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Roberto Simões 
e de Luciana Alves Theodoro Pereira.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE MATTOS, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Adriano de Mattos e de 
Izabel Maria de Mattos. A pretendente: AMANDA GUEDIS PEREIRA, profi ssão: as-
sistente judiciária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Pereira e de Maria Matutina Guedis Pereira.

O pretendente: CAIO ANDREY DOS SANTOS EDGAR, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliton dos Santos Edgar e de Simone 
Maria de Jesus. A pretendente: LARISSA REBECA PRAZERES NASCIMENTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jaci José do Nascimento 
Filho e de Neide dos Prazeres Nascimento.

O pretendente: JULIO CESAR LOPES, profi ssão: corretor de seguros, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1972, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Lopes. A pretendente: 
INES ARAUJO CARVALHO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Duque de Carvalho e de Severina Maria de Araujo Carvalho.

O pretendente: RAFAEL ALVES FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira de Sousa Neto e de Francisca Alves 
Ferreira. A pretendente: JESSICA MUNIZ DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Vitorino Dias e de Luzinete Muniz da Silva.

O pretendente: DOMINGOS MIGUEL MARIA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Município de Soyo, Província de Zaire, Angola, data-nascimento: 11/04/1979, 
residente e domiciliado na província de Luanda - Angola, fi lho de Miguel Combo e de 
Maria Elizabeth Augusto. A pretendente: GRAZIELE MORAES DE LIMA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dulcilene Moraes de Lima.

O pretendente: DIEGO FREITAS RIBEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lenival Farias da Mata Ribeiro e de Lioneide de 
Souza Freitas Ribeiro. A pretendente: ROSÍMARRY ROCHA SOARES ALMEIDA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdecy Alves 
Almeida e de Rosana Rocha Soares Almeida.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DE ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Josué Meneses de Andrade e de Maria da Gloria 
de Oliveira Andrade. A pretendente: DENISE BARBOA DE ALMEIDA, profi ssão: ban-
cária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denis dos Santos Almeida 
e de Jacinta Barbosa de Almeida.

O pretendente: DANILO DE SOUZA E SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1990, residente e domiciliado em 
Santo André, SP, fi lho de Edson de Souza e Silva e de Rosemeire Castilho Gonçalves 
de Souza e Silva. A pretendente: KEITI FATIMA DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Augusto da Silva e de Silvia 
da Silva.

O pretendente: ALEF PEREIRA OLIVEIRA GOMES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Rodrigues Gomes e de Vilani 
Pereira Oliveira. A pretendente: PATRICIA MOTA BEZERRA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cicero Bezerra e de 
Josefa Mota Bezerra.

O pretendente: WILLIAN CALDEIRA SILVA, profi ssão: limpador de vidros, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter José da Silva e de Maria Laura 
Caldeira. A pretendente: MARIA DO SOCORRO LIMA OLIVEIRA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: divorciada, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 08/09/1979, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Alves de Lima e de Maria 
Alves de Oliveira.

O pretendente: EMERSON SILVA BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: cuidador 
de idoso, estado civil: solteiro, naturalidade: Praia Grande, SP, data-nascimento: 
03/07/1991, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos Barbosa 
dos Santos e de Vilma Henrique da Silva. A pretendente: MARCELO MARTINS DE 
LIMA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/07/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Roberto Aparecido Lima e de Teresinha Paulo Martins.

O pretendente: MÁRCIO DE CASTRO SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1972, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odair Gonçalves dos Santos e de Gilda 
de Castro Santos. A pretendente: SILMARA SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdevino José dos Santos 
e de Maria Viana de Santana.

O pretendente: DIEGO APARECIDO DE ARAUJO CIOTTO, profi ssão: eletricista de 
autos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Aparecido Ciotto 
e de Noemia Gomes de Araujo Ciotto. A pretendente: RAFAELA COSTA SALES, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Admir Araujo Sales e de Maria Gorete Costa Sales.

O pretendente: LUCAS GABRIEL DE SOUZA FRANÇA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de França e de Rute Tomaz 
de Souza de França. A pretendente: KAWANE PAIVA DE SOUSA, profi ssão: adminis-
tradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Nunes de Sousa 
e de Claudia Morais Paiva de Sousa.

O pretendente: MICHEL PERES DE CARVALHO, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Almeida de Carvalho e de 
Rosemeire Peres de Carvalho. A pretendente: DÉBORA SANTOS DE SANTANA 
SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tucano, BA, data-nasci-
mento: 13/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Cassemiro de Souza Neto e de Iranildes Santos de Santana.

O pretendente: PAULO ROGERIO SANTOS SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1975, residente e 
domiciliado em Cotia, SP, fi lho de Valdiomar Santos Silva. A pretendente: LUZINETE 
VALE, profi ssão: montadora, estado civil: solteira, naturalidade: Caxias, MA, data-
nascimento: 16/10/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria de Lourdes Vale.

O pretendente: WILSON FLORENÇO AMORIM, profi ssão: soldador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildarte Florenço Amorim e de Odite 
Rodrigues Lima Amorim. A pretendente: CAMILA FERREIRA DE ANDRADE, profi ssão: 
vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isac Esteves de Andrade 
e de Rosemeire Ferreira da Silva.

O pretendente: MATHEUS FILIPE SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Solange das Dores Silva. A pretendente: PAOLA 
COSTA XAVIER, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Henrique Xavier e de Katia Silene Costa.

O pretendente: ÉLIO DA SILVA DIAS, profi ssão: construtor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco da Silva Dias e de Nair Maria da Silva Dias. A 
pretendente: EDNÉIA RODRIGUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Orlando Rodrigues e de Elivanda Ferreira de Jesus Rodrigues.

O pretendente: PAULO JORGE DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1968, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Jesus de Oliveira e de Irene Zaca-
rias de Oliveira. A pretendente: ROSELI SOUZA LIMA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Souza Lima e de Eremita 
Ribeiro Soares Lima.

O pretendente: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Barbosa dos Santos 
e de Maria da Conceição Pãozinho Santos. A pretendente: ROSANA NASCIMENTO 
DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiau, BA, 
data-nascimento: 31/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Nascimento da Silva e de Angela Maria Alves da Silva.

O pretendente: FÁBIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: assistente de monitoramento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibateguara, AL, data-nascimento: 05/09/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paizinho da Silva e de Maria 
de Lourdes da Conceição. A pretendente: TAMIRES OLIVEIRA TIAGO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mascote, BA, data-nascimento: 23/04/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adeval de Jesus Tiago e 
de Maria Dajuda de Oliveira Pinhão.

O pretendente: JULIO CESAR MARTINS DE SOUSA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnobaldo Cardoso de Sousa e de 
Maria Creusa Martins de Sousa. A pretendente: NATHALIA SILVA ALVES, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos da 
Conceição Alves e de Vania Moreira da Silva.

O pretendente: WELLINGTON DE LIMA REIS, profi ssão: técnico de informatica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
06/05/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robenson 
Souza Ferreira Reis e de Maria Aparecida de Lima Reis. A pretendente: SILMARA DA 
CONCEIÇÃO SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio de Almeida e de Maria da Conceição de Almeida.

O pretendente: NILSON CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1962, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos dos Santos e de Carmelia 
Rodrigues. A pretendente: VALDETE MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Severino da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: JONATAS FRANCISCO DO AMARAL, profi ssão: supervisor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Francisco do Amaral e de 
Elisângela Menezes da Silva Amaral. A pretendente: DÉBORA DE FREITAS RODRI-
GUES RIOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ronério Alves Rios e de Mirian de Freitas Rodrigues Rios.

O pretendente: THIAGO MATOS MENDONÇA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleber Romero Mendonça e de Lenita Matos. A 
pretendente: ALINE FLAVIA DAVID, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Janete Aparecida David.

O pretendente: RANULFO OLIVEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: eletricista predial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 14/09/1962, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ramos de Almeida e 
de Maria Oliveira de Almeida. A pretendente: EXPEDITA DOS REIS SILVA, profi ssão: 
cuidadora, estado civil: viúva, naturalidade: Patrocinio, MG, data-nascimento: 08/10/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aureliano da Silva 
e de Maria Abadia de Jesus.

O pretendente: LUIS FERNANDO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: limpador de vi-
dros, estado civil: solteiro, naturalidade: São Sebastião do Passé, BA, data-nascimento: 
04/09/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José 
Araujo Silva e de Railda dos Santos. A pretendente: RAQUEL DA SILVA PRALT, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-
nascimento: 29/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Hildo Ramos Pralt e de Rita de Cassia Ventura da Silva.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES CARMONA, profi ssão: cobrador de transpote 
coletivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Rodrigues Car-
mona e de Alaide Rodrigues da Silva Carmona. A pretendente: NADINE JESUS DE 
OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria de Fatima Jesus de Oliveira.

O pretendente: OSMIR FRANCO PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Franco Pereira e de Vera Lucia 
de Almeida Pereira. A pretendente: CRISTIANE DE BARROS, profi ssão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Barros Neto 
e de Eunice Oliveira de Barros.

O pretendente: LUCIANO FORTUNATO DA SILVA, profi ssão: montador de esqua-
dria, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/03/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Fortunato da Silva 
e de Damiana Apolonio Fortunato da Silva. A pretendente: ILMA DE FÁTIMA CONDÉ, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vermelho Novo, MG, data-nasci-
mento: 05/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Heleno Condé e de Francisca Moreira Condé.

O pretendente: ISAQUE FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Raimundo dos Santos e de 
Eugenia Correa Macedo dos Santos. A pretendente: JÉSSICA DE SOUZA LAZARO, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 05/07/1989, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Carlos 
Adalberto Lazaro e de Jussara Aparecida de Souza.

O pretendente: EDUARDO LAURENTINO, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Laurentino e de Eunicia Ribeiro Soares 
Laurentino. A pretendente: DÉBORA DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria de Oliveira e de 
Givanete Barbosa dos Santos Oliveira.

O pretendente: MARCOS ROBERTO RAYMUNDO, profi ssão: assistente de cobrança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isidoro Raymundo e de 
Renice Firmino. A pretendente: LUCIANE APARECIDA GINDRO ZANLUCHI, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/01/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio 
Zanluchi e de Maria Nirce Gindro Zanluchi.

O pretendente: CARLOS FERNANDO ROCHA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bela Cruz, CE, data-nascimento: 29/01/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Rocha e de Maria Aurilene de Souza. 
A pretendente: LILIAN APARECIDA SOARES DE MORAIS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga de Morais 
e de Lidia da Conceição Soares de Morais.

O pretendente: JANICLEDSON NUNES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tacaratu, PE, data-nascimento: 20/10/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aprigio Nunes da Silva e de Maria Lionete 
da Silva. A pretendente: VIVIANE SANTOS SILVEIRA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilson Bispo Silveira e de Marilene 
Martins Santos.

O pretendente: DANIEL DA SILVA RAMOS, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourinaldo de Lima Ramos e de Ivanilda Alves 
da Silva Ramos. A pretendente: PÂMELLA SOFIA BONAFÉ LIMBERG, profi ssão: 
auxiliar de estética, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Aurelio 
Luna Limberg e de Estela Sofi a Maia Bonafé Limberg.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS LACERDA MENEZES, profi ssão: itérprete de 
libras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1995, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luis Dos Santos Menezes e de Maria 
de Freitas Lacerda. A pretendente: BRUNA FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: intérprete 
de libras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraildo Amancio de Souza 
e de Ivete Ferreira da Silva Souza.

O pretendente: ABNER FERNANDO CAMARGO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 01/01/1996, residente e 
domiciliado em Piracicaba, SP, fi lho de Fernando Camargo e de Sandra Maria da Silva 
Camargo. A pretendente: TAINÁ BATISTA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 13/10/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Batista da Silva Junior e de Tatiana dos 
Prazeres dos Santos.

O pretendente: EDÍLIO DO CARMO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itaporã, MS, data-nascimento: 22/02/1968, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de José do Carmo e de Ermelinda da Conceição Carmo. A pretenden-
te: SÔNIA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: operadora de marketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 11/03/1967, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lidio Genuino da Silva e de Alice 
Maria Batista da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 29/03/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ramos de Andrade e 
de Celeste Maria Solidade de Andrade. A pretendente: MARIA ANGELA DE ASSIS, 
profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco de Assis e de Jerusa da Conceição.

O pretendente: MANUEL CLARINDO SOUZA, profi ssão: ajudante de lavoura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guaraciaba do Norte, CE, data-nascimento: 17/01/1957, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisca Maria da Conceição. 
A pretendente: MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO DE AGUIAR, profi ssão: ajudante de 
cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 30/10/1957, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildásio Miranda de Aguiar 
e de Ana Ribeiro de Jesus.

O pretendente: WILSON BARBOSA JARDIM, profi ssão: instrutor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pinheiro Jardim e de Luzia Barbosa Jardim. 
A pretendente: DANIELY BARBOSA TEIXEIRA, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo dos Santos Teixeira e de Luciana 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: GENILDO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 08/10/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Possidonio da Silva e de Antonia Maria da Silva. 
A pretendente: DANIÉLLE PEREIRA DE ANDRADE, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 12/07/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo José de Andrade e de Valdirene Pereira.

O pretendente: EDUARDO JOSÉ DO MONTE, profi ssão: técnico manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 10/03/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio José do Monte e de Geusa Maria 
do Monte. A pretendente: ESTEFFANY CARDOSO ARRUDA CAMPOS, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvacy Arruda 
Campos e de Francisca Eliza Cardoso Campos.

O pretendente: ALESSANDRO ALMEIDA, profi ssão: militar do exército, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Merces Almeida. A pretendente: 
GABRIELA MASCELINA PEREIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacques Evanio da Costa Pereira e de Gracitelma 
Mascelina da Silva.

O pretendente: DALTON VANER BRANDÃO, profi ssão: cobrador de onibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cuiabá, MT, data-nascimento: 15/01/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Janilson Ribeiro Brandão e de Milene 
Iara de Assis. A pretendente: KAMILA CANTANHEDE DE OLIVEIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
Pereira de Oliveira e de Edilene Cantanhede de Andrade.

O pretendente: JOSINALDO FLORENCIO CAVALCANTE, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Alagoa Nova, PB, data-nascimento: 01/10/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alexandrino Ca-
valcante e de Maria de Lourdes Florencio Cavalcante. A pretendente: MARIA JOSÉ DE 
SANTANA, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Poço Redondo, 
SE, data-nascimento: 10/03/1966, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
João Elias de Santana e de Lindinalva Batista Vieira.

O pretendente: FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: montador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 18/07/1961, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vieira dos Santos 
e de Francisca Bezerra da Silva. A pretendente: MARIA ZÉLIA TORRES, profi ssão: 
serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Baía da Traição, PB, data-nasci-
mento: 20/10/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Torres do Nascimento e de Amelia Maria do Nascimento.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
LEVADO À LUZ

Inspiração Diária de Kate Spreckley

O passado serviu ao seu propósito e, como resultado, 
não podemos mais usar o passado como referência na 
criação do futuro. À medida que antigas estruturas e 
sistemas se perdem, uma compreensão mais profunda 
do nosso propósito divino começa a emergir. À 
medida que nos movemos para um alinhamento 
consciente com o propósito da nossa alma, surgem 
sincronicidades e oportunidades que nos mostram o 
caminho a seguir.
Atualmente você está em um poderoso momento 
cósmico, onde o despertar, a cura e o crescimento 
estão sendo acelerados. A causa raiz de seu sofrimento 
está subindo à superfície de sua consciência, 
trazendo antigos medos e ansiedades à luz. Trabalhe 
com as energias que chegam e permita que as 
forças subliminares da negatividade desapareçam. 
Veja a realidade como ela é verdadeiramente sem 
julgamento. Reconheça os padrões que governaram 
a sua vida e permita que sua percepção se expanda 
para incluir os dons que esses padrões trouxeram. O 
que você percebeu como um obstáculo ou problema é 
exatamente o que era necessário para chegar até onde 
você está agora.
Muito amor
Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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3/oír — tip. 4/aspa — boom — casi.

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

São Paulo, quinta-feira, 15 de agosto de 2019

O pretendente: ELIAS INACIO DE SOUZA, profi ssão: analista de faturamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fatima Pereira de Souza. A 
pretendente: VIVIANE BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: analista de departamento 
pesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1980, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Geraldo Gonçalves Macedo dos 
Santos e de Leda Maria Oliveira Barbosa dos Santos.

O pretendente: WENDEL ARAUJO DE ALMEIDA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorgival Araujo de Almeida e de 
Marilene Justino de Almeida. A pretendente: PATRICIA APARECIDA GOBBO, 
profi ssão: ofi cial de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/10/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Virgilio Antonio Gobbo e de Francisca Rita Neves Gobbo.

O pretendente: ERINALDO DA SILVA SANTOS, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Açailândia, MA, data-nascimento: 01/07/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira dos Santos e de 
Maria Dina da Silva Santos. A pretendente: GLEICE KELY ALMEIDA DA SILVA, 
profi ssão: cuidadora de crianças, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cleber Gomes da Silva e de Maria Cacilda Ramos de Almeida.

O pretendente: FLAVIO CESAR SILVA, profi ssão: auxiliar de carga, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Conceição Silva. A pretendente: ADIEL 
CAVALCANTE DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Marília, SP, data-nascimento: 27/01/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dirceu Ferreira de Oliveira e de Eudemia Cavalcante de Oliveira.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Continuação

O pretendente: ANDRÉ DE MELLO CORREIA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Correia e de Maria Gertrudes 
Correia. A pretendente: EVELYN PEREIRA DO CARMO, profi ssão: assistende de 
departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/08/1986, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Ovidio Luis Alencar 
Guimarães do Carmo e de Michela Pereira do Carmo.

O pretendente: EDUARDO PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Eugênio da Silva e de Abigail 
Maria Pinheiro da Silva. A pretendente: LÉA MARA SOUZA DA SILVA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto 
da Silva e de Suzete Santos Souza.

O pretendente: MIGUEL WERNER DE OLIVEIRA PESSOA, profi ssão: enfermeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roosevelt Lima Pessoa 
e de Maria de Fatima de Oliveira Pessoa. A pretendente: IVANICE MARIA DE 
SOUZA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Nazaré da Mata, PE, data-nascimento: 14/05/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Justino de Souza e de Maria Venancio da 
Silva Souza.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE LIMA, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Orós, CE, data-nascimento: 12/10/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Assis de Lima e de Helena 
Alves de Lima. A pretendente: JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 10/08/1953, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Leopoldino de 
Albuquerque e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: ORLEANCI BRANDÃO DA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Colônia do Gurgueia, PI, data-nascimento: 12/11/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Barbosa 
da Silva e de Marinete Marcelino Brandão. A pretendente: MARIA DO ESPIRITO 
SANTO PEREIRA BORGES, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 17/04/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Mendes Borges e de Albertina 
Pereira Borges.

O pretendente: FLAVIO SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 02/01/1977, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Genival Gusmão dos Santos e de Vilma Lucia Rafael de Souza. A 
pretendente: ANTONIA MARIA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Viçosa, AL, data-nascimento: 24/11/1966, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco José de Almeida e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: WILLIAN CAVALCANTE GOMES, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira Gomes e de Cleide 
Alves Cavalcante. A pretendente: JAINE ALESSANDRA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar de estoque, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jadir 
Alexandre de Oliveira e de Regiane Alves de Souza.

O pretendente: ALAN CAVALCANTI DE MELO, profi ssão: técnico de metrologia 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cavalcanti Filho e 
de Maria José Cavalcanti. A pretendente: KELLY CRISTINA MOIZES DOS REIS, 
profi ssão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ademilson Pereira dos Reis e de Eliana Cristina Moizes.

O pretendente: TIAGO DO NASCIMENTO VICENTE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Vicente e de Suelí Aparecida 
do Nascimento Vicente. A pretendente: SUÊNAN MEIRELES ANTUNES DE SOUSA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Jordânia, MG, 
data-nascimento: 16/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alteny Lacerda de Sousa e de Joazina Meireles Antunes.

O pretendente: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1992, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de José Carlos Rodrigues da Silva e 
de Maria José Oliveira da Silva. A pretendente: BEATRIZ DANIELA FELIX, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vandecir Felix e de Penha 
Regina de Souza Felix.

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: AISLAN DE JESUS MARCIANO, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marciano Sobrinho e de Aparecida 
Cacionilia Maria Marciano. O pretendente: SEBASTIÃO ALVES ESTEVES, profi ssão: 
porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Novo Cruzeiro, MG, data-nascimento: 
10/05/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Alves Vieira e de 
Maria das Graças Esteves Otoni.

O pretendente: LEANDRO NUNES BISPO, profi ssão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bonfi m, BA, data-nascimento: 16/10/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Liberato Bispo e de Neide Nunes Bispo. A 
pretendente: DIANA PEREIRA LEMES, profi ssão: analista de projetos, estado civil: 
solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 31/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Adão José Lemes e de Marli Pereira Fernandes.

O pretendente: MARCELO ALBINO NEVES, profi ssão: pintor automotivo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Visconde de Rio Branco, MG, data-nascimento: 24/10/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista Neves e de Maria 
José Albina Neves. A pretendente: GIOVANNA CAROLINA FIORETTI MARQUES, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Marques e de Ana Francisca Fioreti Marques.

O pretendente: ADRIANO FERREIRA DE SIQUEIRA, profi ssão: profi ssional de 
educação físic, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/11/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Venivaldo Manoel Moreira 
de Siqueira e de Josefa Ferreira de Siqueira. A pretendente: JESSICA PEREIRA DE 
SOUSA, profi ssão: profi ssional de educação físic, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Josue Machado Pereira e de Rozeilda de Sousa Santos.

O pretendente: JOSÉ IVANILDO DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 31/05/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Batista da Silva e de Benedita Maria 
da Conceição. A pretendente: JOSEFA ALINE DE LIMA SILVA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Quipapá, PE, data-nascimento: 02/11/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Amaro de Lima e de Maria das Dores da 
Silva.

O pretendente: HUMBERTO RODRIGO DOS SANTOS FRANCETTO, profi ssão: 
policial militar, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
31/08/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Francetto e 
de Maria de Fátima dos Santos Francetto. A pretendente: ALINE GOMES VIANA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hamilton 
Viana da Silva e de Ivone Gomes 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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: VANDERLEY RÊGO NORBERTO DE SOUSA, estado civil solteiro, 
profi ssão padeiro, nascido em Oeiras - PI, no dia (23/08/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Norberto de Sousa e 
de Vera Lúcia Rêgo Sousa. A pretendente: SUÉLLEN OLIVEIRA ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida nesta Capital, 
Itaquera - SP, no dia (16/03/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Oliveira Rocha Filha.

O pretendente: WILSON DA SILVA CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
(29/12/1983), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Joaquim Barbosa de Castro e de Elisabete da Silva de Castro. A pretendente: 
MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida 
nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (17/05/1971), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira de Almeida e de Benedita Antonia 
de Almeida.

O pretendente: WAGNER VICENTE DE BRITO, estado civil viúvo, profi ssão 
faturista, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/03/1976), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Vicente de Brito e de Maria 
Cristina de Brito. A pretendente: CLEIDIMAR DIONIZIO BORGES, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Varzelândia - MG, no dia (02/12/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Borges 
Rêgo e de Naide Dionizio Borges.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO SOARES PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão cantor, nascido em Campina Grande - PB (Reg. 1º Subsdistrito), no dia 
(20/11/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio José Silva Pereira e de Selma Aparecida Soares Costa. A pretendente: 
MILAINE BONETTI GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão cantora, nascida 
em Joinville - SC, no dia (27/09/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Adair Guimarães e de Zonilde Bonetti Guimarães.

O pretendente: EUZEBIO SANTINO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão vigilante, nascido em Água Preta - PE, no dia (06/10/1975), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de 
Alice Santino da Silva. A pretendente: MARIA NAILZA BEZERRA ALVES, estado 
civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em Iguatu - CE, no dia (11/03/1972), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aristides 
Alves e de Maria Aurea Bezerra.

O pretendente: MICHEL CLEUZO VILA RUBIO, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/09/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Vila Rubio Junior e 
de Alexsandra Cleuzo Vila Rubio. A pretendente: RAPHAELA ERCÍLIA RIGUETO, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP (Registrada 
em Mogi da Cruzes - SP), no dia (14/10/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rudinei Rodrigues Rigueto e de Gisele Moreira 
da Silva Rigueto.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/08/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evaldo Rodrigues dos 
Santos e de Lucia Solon da Silva. A pretendente: VITORIA CAROLINE NOGUEIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (03/05/1999), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romildo José Olindo de Souza e de Lidiane 
Nogueira de Oliveira.

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

O pretendente: DANIEL PIRES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (09/10/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Vitoria Pires. A pretendente: INGRID 
TADA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/08/1990), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, 
fi lha de José Onofro do Nascimento e de Maria Kinuio Tada do Nascimento. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Distrito Sede do Município de 
Itaquaquecetuba, neste Estado onde será realizado o casamento.

O pretendente: RAFAEL NAGIBE MARQUES ORFALE, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (30/04/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Orfale e de 
Ana Cláudia Marques Orfale. A pretendente: KAROLINE ZULATO DAL CHICCO, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia (15/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Marcos Dal Chicco e de Elaine Zulato Dal Chicco.

O pretendente: RAFFAEL LIMA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
atendimento, nascido em Jacobina - BA (Reg. 2º Ofício), no dia (02/03/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jailton Oliveira Gomes e de 
Adriana Silva Lima. A pretendente: ARIELI SANTANA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 
(24/04/1994), residente e domiciliada em Ibicaraí - BA (Reg.na Vila Formosa, nesta 
Capital, SP), fi lha de José Roque Santana Santos e de Marielia Alves Santana.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ALEJANDRO PETRO OSCAR HESSEL SAIZ SAMPAIO CORRÊA, 
de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em Curitiba, PR, no dia 
28/10/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Corrêa 
e de Alejandra Saiz Sampaio Corrêa. A pretendente: VIVIAN CRISTINA JORGE, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
18/12/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Euclides Jorge e de 
Norma Daidone Jorge.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MATUO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro orçamentista, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 03/06/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, SP, fi lho de Antonio Caciano da Silva e de 
Emilia Matuo Silva. A pretendente: VANESSA BATISTA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, dona de casa, solteira, nascida em Areia, SP, no dia 15/09/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, SP, fi lha de José Pereira de Lima e de Alessandra Batista 
de Lima.

O pretendente: CLOVIS DE BARROS FILHO, de nacionalidade brasileira, professor, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/10/1965, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Clovis de Barros e de Nilza de Oliveira Aleixo Barros. A 
pretendente: MARINA LORENZI MONTEIRO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/09/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Monteiro de Araujo e de Luciana de 
Fatima Lorenzi de Araujo.

O pretendente: GABRIEL AVELINO CHAVES DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, administrador de empresas, solteiro, nascido em Divinópolis, MG, no dia 
18/12/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ademir Avelino 
de Almeida e de Aurea Maria Chaves de Almeida. A pretendente: SÂMIA MARRAMON 
MACHADO, de nacionalidade brasileira, supervisora comercial, solteira, nascida em 
Santa Maria, RS, no dia 04/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Vilson Renan Carvalho Machado e de Maria Gladis Marramon Machado.

O pretendente: LEANDRO SILVA MEDRANO, de nacionalidade brasileira, arquiteto, 
divorciado, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 16/11/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Julio Gonzalo Medrano Espinoza e de Carmen Silva de 
Medrano. A pretendente: CHRISTIANE PELLEGRINO ROSA, de nacionalidade 
brasileira, médica, divorciada, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 16/12/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Tolentino Rosa e de Ivete 
Pellegrino Rosa.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SAES, de nacionalidade brasileira, 
funcionário público, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/08/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Oliveira Saes e de Marta Regina Saes. 
A pretendente: MICHELE LEITE CALADO, de nacionalidade brasileira, funcionaria 
pública, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/12/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Sabino Calado e de Cosma Leite Calado.

O pretendente: RODRIGO CAMPOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/10/1984, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Celso Fernandes Ribeiro e de Maria das Graças Campos Ribeiro. A 
pretendente: DAYSE FERNANDA DE SOUSA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 17/03/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João de Sousa Santos e de Denize Santos de 
Sousa.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DANIEL DA COSTA ANDRADE, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alisson Gomes de Andrade e de Keli Cristina da 
Costa. A pretendente: ROSELI SOUSA NASCIMENTO, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Massapê, CE, data-nascimento: 16/09/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Miguel do Nascimento e de Maria Marlene 
Miranda Souza.
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Especial

#tenhacicatrizes

Lilian Simões

Aprender Inglês: NADA SIMPLES 
E BEM COMPLICADO!

Lilian Simões (*)

O título pode parecer assustador e desa-
nimador, porém são duas maneiras com 

que normalmente futuros alunos, ao passa-
rem por seus testes de nivelamento iniciais, 
costumam usar para se expressar sobre suas 
experiências passadas quanto a aprender e 
falar inglês.

Já experimentaram de quase tudo um 
pouco, fórmulas mágicas, diferentes 
cursos, um mês de intercâmbio... porém, 
acabam, ou não conquistando o grande 
sonho ou percebendo que se expressam 
pobremente, principalmente quando 
comparada à qualidade de expressão na 
língua mãe.

São executivas, empresários, diretoras, 
gerentes, supervisoras que fazem reuniões, 
apresentações, negociações ‘com os pés nas 
costas’ quando em português, mas quando 
precisam fazer isto em inglês, ah... ‘they 

just freak out!!’

Mas eu te digo: falar um 2º. Idioma não 
é complicado e é até bastante simples e 

acessível, basta você entender a mecânica 
do mesmo, a ‘fórmula mágica’!!

Malcolm Gladwell, no livro Outliers defen-
de que é necessário muito esforço se você 
quiser se tornar um expert.  Ele menciona 
algo em torno de 10 mil horas necessárias 
para se tornar qualifi cado em um determi-
nado assunto. 

‘Ok, então você está me dizendo que 
tenho que estudar 10 mil horas de inglês 
para poder falar bem? ’

NÃO!! Mas o que quero dizer é que você 
precisa sim dar mais bola para aquilo que 
aprende em sala, passar mais vezes pelo 
o que aprendeu, experimentar o voca-
bulário que ainda está fresco em novas 
frases, repetir a nova pronúncia, escutar 
o áudio algumas vezes... Você precisa 
fazer o simples, o óbvio, o garantido e 
assim, você irá para a próxima aula sa-
bendo muito bem aquilo que aprendeu 
nas últimas classes.

Quando uma aula é bem estruturada, 
preparada, ela agrega uma série de com-
ponentes importantes a construção do seu 
idioma.  Compare à uma casa: da fundação 

ao telhado, são uma série de estruturas e 
detalhes que não poderão faltar ou você 
terá uma residência frágil, pronta para ser 
soprada pelo vento!  

Como diz Jeff Olson em seu livro ‘The 
Slight Edge’, se você mantiver, ao longo do 
tempo e de forma consistente, uma disci-
plina diária simples e sucinta, você obterá 
resultados e conquistas.  Sabe aqueles 15 
minutos de caminhada por dia, ou a leitura 
‘obrigatória’ antes de dormir?

Meu convite é que você adote hábitos 
simples, descomplicados, elementares e 
acessíveis de estudos em relação ao seu 2º. 
Idioma!! 15 minutos por dia somarão 121h 
ao fi nal de um ano, o equivalente a um nível 
completo!

Acredite: aprender um novo idioma é 
como aplicar dinheiro com juros compostos: 
quanto mais você estuda, mais sabe, quanto 
mais sabe, mais quer estudar, quanto mais 
quer estudar, mais fácil fi ca, quanto mais fácil 
fi ca, mais você se sente satisfeito, quanto 
mais satisfeito se sente, mais quer falar e 
quanto mais fala, mais aprende!!  

Deixe seu novo idioma trabalhar para você!

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, 
diretora há 31 anos da Essential Idiomas, formada em 

Coaching Ontológico e mãe de um cara muito legal, 
de 30 anos e que há 3 anos é seu sócio!  Começou a 
empreender assim, de repente, mas fez isso com um 

olhar tão voltado a atender com muita qualidade que deu 
certo!! A  Essential é uma escola que cuida dos detalhes, 

que entende a necessidade e os objetivos de seus 
Clientes/Alunos a partir de uma ferramenta inicial de 

assessment e do acompanhamento que faz durante todo 
o caminhar! (www.essential.com.br).

A Sociedade de Pediatria de 
São Paulo promove este mês a 
Campanha Agosto Dourado - Juntos 
pela Amamentação, para incentivar 
o aleitamento materno. O nome foi 
escolhido porque a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera o 
leite materno como o "alimento de 
ouro" para a saúde dos bebês

Ludmilla Souza/Agência Brasil

Para a mulher, também há benefícios, como a redução das 
chances de câncer de mama e ovário, prevenção de anemia, 
aumento da segurança acerca da maternidade e o favore-

cimento do emagrecimento. O coordenador de campanhas da 
entidade, Claudio Barsanti, destaca as vantagens da amamen-
tação, não somente na primeira fase da vida, mas também para 
a saúde da criança.

“Hoje sabemos que muitas doenças crônicas, alergias ou altera-
ções orgânicas podem ser evitadas ou terem os riscos reduzidos 
graças ao ato de amamentar”, ressalta Barsanti. “Embora exista 
a possibilidade de uma alimentação que não seja o leite materno, 
esta escolha deve ser sempre exceção. A regra é a amamentação 
que, entre outras vantagens, cria um elo de amor entre a mãe e 
o bebê”, acrescenta o coordenador.

A OMS recomenda que os bebês sejam alimentados exclusiva-
mente com leite materno até os 6 meses. A organização traçou 
como meta, para 2025, aumentar em pelo menos 50% a taxa de 
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.

A campanha irá abordar ainda o respeito ao trabalho da mu-
lher e a equidade de gênero considerando melhores condições 
salariais, de modo que as mulheres possam contribuir de forma 
mais dinâmica na vida fi nanceira da família e que o pai possa par-
ticipar de forma mais efetiva nos cuidados da criança e da casa. 
De acordo com a instituição, o intuito da campanha é abranger 
tanto profi ssionais da saúde quanto a sociedade. 

“Para o primeiro público faremos encontros, reuniões e jornadas 

Campanha 'Agosto Dourado' 
incentiva a amamentação

específi cas sobre o tema, discutindo aspectos fi siológicos, naturais 
e legais relacionados à amamentação. Para a população em geral, 
faremos divulgações através da imprensa e outras atividades que 
estão sendo planejadas, inclusive com participação dos médicos 
para orientação e esclarecimento”, adianta Claudio Barsanti.

Aleitamento em público
Em julho deste ano, uma passageira que amamentava sua fi lha 

de 1 ano em um voo da companhia KLM, entre San Francisco 
(EUA) e Amsterdã (Holanda), foi abordada pela comissária de 
bordo com um cobertor para que ela cobrisse os seios e a crian-
ça. A mãe se negou a cobrir a fi lha e postou um relato sobre o 
episódio em sua página do Facebook, dizendo ter se sentido 
constrangida pela situação.

As redes sociais da empresa receberam milhares de comentá-
rios e reclamações sobre a conduta. Em sua conta no Twitter, a 
KLM explicou ser permitido amamentar nos voos, mas que seria 

necessário, às vezes, pedir 
às mães que se cobrissem. 
A empresa se justifi cou di-
zendo ser uma política ofi cial 
da companhia aérea e “que 
os passageiros precisavam 
respeitar pessoas de outras 
culturas".

Na opinião do presidente 
do Departamento de Aleita-
mento Materno da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo, o 
pediatra Moises Chencinski, 
nenhuma mãe é obrigada a 
cobrir os seios ou a criança 
ao amamentar em público. 
Esse é um direito da mãe 
e da criança que deve ser 
respeitado.

“Não precisa de uma lei 
para que uma mulher possa, 

no carnaval, sair fantasiada com muito menos roupa do que a 
que é utilizado pela mãe que amamenta, não precisa de uma lei 
quando uma mulher quer ir de fi o dental na praia, isso é aceito 
culturalmente, o que não é aceito é que um bebê mame em 
qualquer lugar sem que a mãe esteja com o seio coberto, e na 
verdade quem observar essa mãe amamentando vê muito menos 
seio”, observa o pediatra.

“No Brasil, temos leis municipais e estaduais (ainda não te-
mos uma lei federal) que punem quem constranger uma mãe 
que amamenta em público. Amamentação vai além da questão 
nutricional e imunológica. Amamentar é vínculo, é olho no olho, 
é pele a pele”, conclui o pediatra.

Risco de obesidade
Além dos benefícios imediatos para a saúde da criança, como a 

prevenção de infecções e alergias, a amamentação traz vantagens 
a longo prazo. A alimentação com leite da mãe reduz em 13% o 
risco de obesidade na criança, conforme estudo publicado pela 
Fundação Acta Paediatrica, da Suíça, e divulgado pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) em 2018.

Presente no alimento materno, o hormônio leptina inibe o apeti-
te, fazendo com que a criança desenvolva o sistema de saciedade. 
“Com isso, ela mama apenas o necessário para sua nutrição, sem 
excessos, o que ocasiona na autorregulação do apetite”, explica 
o pediatra Rafael Canedo. “Dependendo do tempo que a pessoa 
foi amamentada, este sistema pode durar a vida toda, evitando 
a obesidade”, completa.

Segundo o médico, para combater a obesidade desde a infância, 
as pessoas também devem ser incentivadas à vida ativa desde 
cedo. “Mesmo antes de o bebê engatinhar, é possível ajudá-lo em 
movimentos de agarrar, puxar e empurrar, além de auxiliá-lo a 
mexer a cabeça, o tronco e os membros durante brincadeiras 
supervisionadas no chão”, orienta.

Até os 6 anos, esses estímulos também contribuem para o de-
senvolvimento psicossocial, dado que contribuem na formação 
da conexão entre neurônios e no desenvolvimento do cérebro 
de modo geral.

No Brasil, temos leis municipais e estaduais que punem quem constranger uma mãe que amamenta em público.

Valter Campanato/ABr
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