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“Aqueles que são 
vistos dançando são 
considerados loucos 
por aqueles que não 
conseguem ouvir a 
música”.
Friedrich W. Nietzsche (1844/1900)
Filósofo prussiano
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O governo aumentou 
ligeiramente a pre-
visão para o cresci-

mento da economia brasi-
leira de 0,81% para 0,85%, 
neste ano. A estimativa 
de crescimento do PIB foi 
divulgada ontem (10), no 
boletim Macro Fiscal.

“Projeta-se a recuperação 
da atividade a partir de 
setembro, como resposta 
dos efeitos iniciais do cor-
te de juros, da elevação 
da confiança e início das 
liberações de recursos do 
saque imediato do FGTS”, 
diz o relatório. A estimativa 
para a inflação, calculada 
pelo IPCA, passou de 3,8% 

Governo aumenta previsão 
de crescimento da economia 
para 0,85% neste ano

para 3,6%, em 2019.
Segundo o boletim, a revisão 

para baixo na estimativa foi 
causada pela “descompres-
são” dos preço de alimentos. 
“Após choque de alta desses 
preços no primeiro trimestre, 
houve reversão parcial no 
segundo, com tendência man-
tida para os meses de julho e 
agosto”. O boletim também 
destacou os reajustes de com-
bustíveis e energia elétrica 
e a “relativa estabilidade da 
infl ação de serviços”. 

A previsão para 2019 está 
abaixo do centro da meta de 
inflação, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
que é 4,25%, com intervalo 

de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. O secretário de Política 
Econômica do Ministério da 
Economia, Adolfo Sachsida, 
afirmou que há 3 desafios 
a serem superados para a 
retomada do crescimento 
econômico de longo prazo: 
um importante, um urgente 
e um de conjuntura. 

Ele classificou como im-
portante a recuperação da 
produtividade da economia, 
que entre 2010 e 2017 recuou 
a uma taxa de 2,11%. “Se nós 
não recuperarmos a produti-
vidade da economia brasileira 
não haverá crescimento 
sustentável de longo prazo. 

Projeta-se a recuperação como resposta dos efeitos do corte de juros, da elevação da confi ança e 

início das liberações de recursos do saque imediato do FGTS.

Foram anos de políticas 
econômicas equivocadas que 
acabaram com o crescimento 
da produtividade no Brasil”. 

Sachsida classificou como 

desafio urgente o cenário 
fiscal. “A nova Previdência foi 
um passo fundamental, mas 
uma ampla agenda ainda é 
necessária para resolver esse 

desafio”, disse. E por fim, o 
terceiro desafio é a conjunta 
internacional, com “desa-
celeração generalizada” na 
economia mundial (ABr).
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A taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes 

chegou a 27,5 em 2018, enquanto em 2017 era de 30,8.

O Brasil registrou 57.341 
mortes violentas intencionais 
em 2018, redução de 10,43% 
em relação ao ano anterior, 
quando o número chegou a 
64.021. Os dados fazem parte 
do Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública 2019, divulgado 
ontem (10) pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública. O 
total de 2018 é o menor desde 
2013 (55.847 casos).

A taxa de homicídios para 
cada grupo de 100 mil habitan-
tes chegou a 27,5 no país em 
2018, enquanto em 2017 era de 
30,8 – uma redução de 10,8%. 
No recorte por unidades fede-
rativas, as maiores taxas estão 

Número de mortes violentas no país 
caiu 14,3% de 2017 para 2018
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“Em Roraima, onde essa guer-
ra entre PCC, CV e grupos 
locais ainda não se resolveu, 
muito pelo contrário, as taxas 
de homicídios dolosos subiram 
227% nesta década”. No caso 
do Amapá, o anuário destaca 
o cenário como “ainda mais 
dramático”. 

Os dados mostram que a 
taxa de mortes violentas por 
100 mil habitantes cresceu 
1.100% em sete anos. “Ser-
viços de inteligência atestam 
a existência de sete facções 
criminais no estado, ainda 
em guerra no início de 2019”, 
aponta o estudo (ABr).

em Roraima (66,6), no Amapá 
(57,9), no Rio Grande do Norte 
(55,4) e no Pará (54,6). Já as 
menores foram registradas em 
São Paulo (9,5), Santa Catari-

na (13,3), Minas Gerais (15,4) 
e no Distrito Federal (16,6).

O estudo associa a taxa de 
homicídios em Roraima e no 
Amapá à atuação de facções 

Nações precisam de ações e políticas públicas efi cazes.

A cada 40 segundos, uma 
pessoa se suicida no mundo. 
Ontem (10), Dia Mundial para 
a Prevenção do Suicídio, a 
OMS reafi rmou a importância 
de todos os países adotarem 
estratégias de prevenção com 
efi cácia comprovada. De acordo 
com o diretor-geral da OMS, é 
possível evitar o suicídio. Ele 
diz que, para isso, as nações 
precisam se mobilizar para 
implementar ações efi cazes e 
políticas públicas efi cientes. 

No Brasil, o Centro de Valo-
rização da Vida (CVV) atende 
voluntária e gratuitamente, sob 
total sigilo, todas as pessoas 
que querem conversar sobre o 
assunto. O atendimento é por 

telefone, e-mail, chat e voip 
e funciona 24 horas, todos os 
dias. A ligação para o CVV, que 
atua em parceria com o SUS, 
por meio do número 188, é 
gratuita e pode ser feita de 
qualquer linha telefônica fi xa 
ou celular.

Para o Ministério da Saúde do 
Brasil, para a prevenção, é fun-
damental estar atento a possí-
veis sinais de alerta. Entre esses 
sinais estão o aparecimento ou 
agravamento de problemas de 
conduta ou de manifestações 
verbais durante pelo menos 
duas semanas; preocupação 
com a própria morte ou falta de 
esperança; expressão de ideias 
ou de intenções suicidas (ABr).

Setembro Amarelo: 
OMS diz que é possível 

prevenir suicídio
Tânia Rêgo/ABr

O papa Francisco afirmou 
ontem (10), durante um voo 
entre Antananarivo, capital de 
Madagascar, e Roma, que nem 
todos os governantes fazem o 
sufi ciente para proteger a Ama-
zônia. A declaração chega em 
meio ao aumento das queimadas 
na fl oresta tropical, que apenas 
no Brasil já totaliza mais de 53 
mil focos de incêndio em 2019, 
alta de 45% em relação ao ano 
anterior, segundo o Inpe.

“Os governantes estão fa-
zendo de tudo pela Amazônia? 
Alguns mais, alguns menos”, 
disse Francisco a jornalistas no 
avião papal. Em seguida, o líder 
da Igreja Católica ressaltou a 
necessidade de se defender a 
“ecologia”, a “biodiversidade” e o 
“oxigênio”. O Papa também citou 
a África e afi rmou que existe o 
“inconsciente coletivo” de que o 

‘Alguns não fazem de tudo 
pela Amazônia’, diz Papa

continente deva ser “explorado”. 
“Nós não pensamos: ‘A Europa 
deve ser explorada’. Não, por 
favor. ‘Não, a África deve ser 
explorada’. 

Devemos libertar a huma-
nidade desses inconscientes 
coletivos. O ponto mais forte 
dessa exploração, não apenas 
na África, mas em todo o mun-
do, é no ambiente natural: o 
desmatamento, a destruição da 
biodiversidade”, salientou. Em 
sua passagem por Madagascar, 
Jorge Bergoglio já havia alertado 
que o “desmatamento excessivo 
em benefício de poucos compro-
mete o futuro” do planeta - a ilha 
também sofre com queimadas 
em suas fl orestas. Além disso, 
em um Angelus no Vaticano no 
fi m de agosto, Francisco dissera 
estar “preocupado” com os in-
cêndios na Amazônia (ANSA). 

EPA

Francisco falou 

sobre o tema em 

viagem de volta 

para Roma.

Presidente em exercício, Hamilton Mourão.

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, disse on-
tem (10) que o governo deve 
negociar com o Congresso, 
“com clareza, determinação 
e muita paciência”, a aprova-
ção de medidas de interesse. 
“Temos que negociar com a 
rapaziada do outro lado ali 
da Praça, com clareza, deter-
minação e muita paciência”, 
disse ao deixar o gabinete da 
vice-presidência, no Palácio 
do Planalto.

Para ele, as mudanças que 
o governo quer para o país, 
podem ser feitas no sistema de-
mocrático. “Se não a gente não 
tinha sido eleito”, argumentou. 
“A democracia é fundamental, 
são pilares da civilização oci-
dental. Vou repetir: pacto de 
gerações, democracia, capita-

A redução da produção de 

milho deve pressionar para 

cima os preços do grão.

A produção brasileira de 
cereais, leguminosas e oleagi-
nosas deve fechar 2019 com 
um crescimento de 5,9% em 
relação ao ano anterior. De 
acordo com o Levantamento 
Sistemático da Produção Agrí-
cola, realizado em agosto pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE), o país 
deve ter uma safra recorde de 
239,8 milhões de toneladas 
neste ano, ou seja, 13,3 milhões 
a mais do que em 2018.

No levantamento anterior, 
realizado em julho, a estimativa 
era um pouco menor, de 239,7 
milhões de toneladas, ou 5,8% 
a mais do que no ano anterior. 
De acordo com o IBGE, a alta 
de 5,9% deve ser puxada pela 
produção de milho, que deve 
crescer 21,5% em relação ao 
ano anterior. As outras duas 
grandes lavouras de grãos de-
vem ter queda: soja (-3,9%) e 
arroz (-12,7%).

Entre as outras lavouras de 
grãos em que se estima pro-
dução acima de 1 milhão de 
toneladas, deverão fechar o ano 

Safra de grãos deve 
fechar 2019 com 

crescimento de 5,9%

com alta o algodão (32,4%), o 
sorgo (13,9%) e o trigo (9,5%). 
O feijão, por outro lado, deve 
ter queda de 1,1% no ano. O 
levantamento também estima 
a produção de outros produtos 
agrícolas importantes. A maior 
lavoura do país, a de cana-de-
-açúcar, deve ter queda de 
1,4%. Também são esperados 
recuos nas produções de café 
(-13%), laranja (-1%), tomate 
(-4,3%) e uva (-10,5%). Por 
outro lado, são esperados avan-
ços nas produções de banana 
(3,8%), batata-inglesa (0,8%) 
e mandioca (4,1%).

Devemos negociar 
com o Congresso com 
‘clareza e paciência’

lismo e sociedade civil forte, 
sem isso a civilização ocidental 
não existe”.

Mourão esteve reunido com 
os ministros da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
e da Secretaria de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos. A pauta 
do encontro foi a MP 885, de 
2019, que facilita a venda de 
bens apreendidos em ações 
de combate ao tráfi co de droga 
e reverte os recursos para o 
Fundo Nacional Antidrogas. 
A MP está em tramitação no 
Congresso e, segundo Ramos, 
deve entrar na pauta de votação 
da Câmara  ainda esta sema-
na. “Foi uma reunião muito 
produtiva. A preocupação do 
ministro Sergio Moro é que se 
consiga aprovar esse projeto”, 
disse Ramos.

Valter Campanato/ABr
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Encceja no Exterior
As provas do Exame Nacional 

para Certifi cação de Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja), 
para os brasileiros que moram no 
exterior, serão realizadas no pró-
ximo domingo (15). O exame será 
aplicado em 18 cidades: Bruxelas; 
Barcelona e Madri; Boston, Hous-
ton, Nova Iorque e Miami; Paris; 
Caiena; Amsterdã; Roma; Nagoia, 
Hamamatsu e Tóquio; Lisboa; Lon-
dres, Genebra e Suriname.

A empresa sueca Saab en-
tregou à FAB o primeiro dos 
36 caças Gripen comprados 
pelo governo brasileiro em 
2014 para reequipar a frota 
da Aeronáutica. A cerimônia 
de entrega ocorreu na manhã 

Brasil recebe primeiro dos 36 caças Gripen
de ontem (10), na cidade de 
Linköping, na Suécia, e contou 
com a presença do ministro da 
Defesa, Fernando Azevedo, do 
comandante da Aeronáutica, 
tenente-brigadeiro Antonio 
Carlos Moretti Bermudez, e de 
autoridades brasileiras e suecas.

Embora já esteja em poder 
da Aeronáutica, o F-39 Gripen 
só deve chegar ao Brasil em 
2021, uma vez que, a partir de 
hoje, o equipamento começa 
a ser submetido, na Suécia, 
ao programa de testes. Pelos 
próximos dois anos, o caça 
será submetido a uma série de 
provas a fi m de constatar que 
está à altura das expectativas 
contratuais (ABr).
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OPINIÃO
Por que investir em IA e 
análises de sentimento 

para a redução de churn?

Um cliente está prestes a 

abandonar sua empresa 

e ir para o concorrente, 

mas sua organização 

não tem visibilidade 

deste cenário

Se conquistar um novo 
cliente custa cinco ve-
zes mais caro do que 

manter o atual, como é pos-
sível identifi car esse padrão 
oculto de comportamento e 
implementar uma estratégia 
de retenção capaz de aumentar 
os resultados do seu negócio 
e, de quebra, fornecer uma 
experiência customizada para 
o cliente? No passado, era 
muito comum a aplicação de 
Pesquisas de Satisfação (NPS, 
do inglês Net Promoter Score) 
para identifi car os fatores que 
levavam os clientes ao abando-
no de um produto ou serviço. 

Hoje, entretanto, esses re-
latórios anuais não condizem 
com a dinâmica da nova econo-
mia, cujos consumidores estão 
muito mais ágeis, empodera-
dos, conectados e produtores 
de conteúdos, fornecendo, 
desta maneira, uma centena 
de variáveis, em diversas pla-
taformas, para o cálculo da 
taxa de abandono (do inglês, 
Churn Rate), ou seja, métrica 
que mensura a quantidade de 
clientes que cancelaram um 
produto ou serviço. 

Em sinergia com o mun-
do Data-driven, calcular a 
Churn Rate das organizações 
é trabalho para um sistema de 
Inteligência Artifi cial com algo-
ritmos de Machine Learning. A 
partir de variáveis, como uti-
lização, região, inadimplência, 
entre outras, é possível avaliar, 
analisar e consolidar dados de 
diversos sistemas para gerar 
perfi s de cliente que abando-
naram a empresa. 

Com os perfi s aprendidos 
pelo algoritmo de Machine 
Learning, o sistema passa a 
identifi car, automaticamente, 
similaridades e características 
de deserção nos clientes atu-
ais, fornecendo, desta forma, 

previsibilidade para a tomada 
de ações visando a redução 
de churn.

Para potencializar os resul-
tados das ações implementa-
das, que, numa empresa de 
telefonia, por exemplo, pode 
ser o aumento de bônus em 
internet ou ligações, é possível 
monitorar as manifestações 
e expressões do consumi-
dor por meio da ferramenta 
de Sentiment Analysis, que 
permite entender o contexto 
de uma opinião do cliente no 
universo on-line e fazer uma 
interpretação adequada sobre 
o sentimento real do cliente em 
relação a ação promovida para 
evitar o churn.

O modelo de análise prediti-
va baseado em Machine Lear-
ning possibilita o uso dos dados 
não estruturados para extrair 
informações de alto valor e 
com elas identifi car a churn 
rate e, ou, taxa de abandono 
de um produto ou serviço pelos 
clientes, que está relacionado 
a uma série de fatores ocultos, 
afi nal como é possível entender 
o que se passa na cabeça do 
consumidor?

Com os resultados das aná-
lises, a organização é capaz de 
entender como o cliente utiliza 
seu produto, as condições 
de atendimento, o preço, a 
competição de mercado, entre 
outros indicadores, que podem 
ser utilizados para melhorar a 
qualidade do serviço presta-
do, bem como para aplicar na 
promoção de campanhas de 
redução de churn monitoradas 
por análises de sentimento. 

Já imaginou como seria ter 
a previsibilidade de clientes 
que pretendem deixar sua 
carteira? Essa é, sem dúvida, 
uma das estratégias de negócio 
que propiciam o incremento de 
receita, a fi delização e reten-
ção da base de clientes, pois 
é possível prever o comporta-
mento, além de uma redução 
inteligente de custos.

(*) - É Digital Innovation & 
Architecture Director da Engineering, 
companhia global de TI e Consultoria 

especializada em Transformação 
Digital (br.engineering).

Rafael Lategahn (*)

News@TI
Solução de vídeo analítico
@A Gryfo, startup brasileira de Inteligência Artifi cial (IA) para 

segurança, oferece ao mercado soluções únicas utilizando a 
IA aplicada à Visão Computacional. Com o fator de customização 
em mãos, a empresa tem o poder de estar sempre atualizando suas 
tecnologias para o melhor atendimento nos setores de segurança e 
varejo.  Com a Visão Computacional, é possível replicar as funções da 
visão humana, com a utilização de hardwares e softwares avançados, 
levando em conta todos os elementos presentes em cena. Diferente 
da visão humana, a versão computacional mostra uma capacidade 
muito mais aprimorada  de “enxergar” distâncias maiores e até 
mesmo atráves de paredes e no escuro, tornando-a uma tecnologia 
totalmente inovadora e efi caz, sendo uma ferramenta bastante uti-
lizada na atualidade.

NVIDIA realiza conferência gratuita
@A NVIDIA, em parceria com Big Data Brasil Day, realiza, nos dias 

16 e 17 de Setembro, o “NVIDIA Rio Info AI Conference 2019”. 
A conferência será uma das doze iniciativas que fazem parte da pro-
gramação do 17º Rio Info, principal evento dedicado a Tecnologia da 
Informação e Inovação do Rio de Janeiro e um dos mais importantes 
do país.  O “NVIDIA Rio Info AI Conference” é destinado a toda a 
comunidade de empresas e profi ssionais que desejam conhecer casos 
de sucesso, técnicas, ideias e projetos utilizando DataScience, Inte-
ligência Artifi cial, Machine Learning e Deep Lerning (https://www.
aiconference.com.br/).

Lojista cria consultoria para ensinar outros 
vendedores a terem sucesso no e-commerce
@A consultoria Zen Presença Digital - https://zenpresencadigital.

com/  - nasceu após a empreendedora carioca Karen Neves e 
seu sócio, Pedro Licio, aprenderem na prática como é comandar 
um e-commerce de nicho. Karen abriu a loja virtual Zen Animal 
em 2014, um petshop de produtos naturais e com produtos para 
o bem-estar animal e hoje fatura mais de R$ 1 milhão ao ano. Os 
serviços oferecidos pela ZPD vão desde a criação de campanhas ADS 
para Google, Facebook e Instagram, análise e melhorias em SEO, 
upgrade na área de design e conteúdo da loja até a consultoria geral 
em e-commerce. A Zen Presença Digital hoje atua no Brasil e em 
Portugal e já atendeu e-commerces de diversos  segmentos, entre 
eles roupas e acessórios, cosméticos e perfumaria, cursos on-line 
e e-commerces em geral.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Rafael Reolon (*)

É possível listar boas razões para iniciar um projeto de e-
-commerce. Há quem diga, por exemplo, que toda a estrutura 
de uma loja, da vitrine ao escritório, passa a funcionar dentro 
de um computador, e que milhares de clientes estão online. 
Isso nos leva a imaginar que eles aguardam ansiosamente a 
publicação de uma nova loja virtual para devorarem os estoques, 
não é mesmo?

Entretanto, não é tão simples assim obter sucesso neste 
meio. Para guiar o plano de sucesso da sua loja, vamos nave-
gar no encantador varejo digital, que estimula as marcas a se 
reinventarem, por meio de uma importante pergunta: estou 
preparado para abrir uma fi lial com um modelo de negócio 
diferente e desafi ador?

Inaugurar um comércio eletrônico, apesar de parecido com 
um físico, envolve um modelo de negócio distinto. Isso porque 
o planejamento elenca outros requisitos, a inauguração envolve 
novas decisões, a demanda por tecnologias tende a aumentar, 
os investimentos têm outras fi nalidades e o processo de venda 
é completamente diferente. Em resumo: pessoas, processos e 
tecnologias de um e-commerce divergem da operação de uma 
loja física.

A venda, em um comércio eletrônico, inicia em um catálogo 
de produtos bem organizado, que depende das descrições ri-
cas de informação, chega ao carrinho de compras, passa pela 
aprovação do pagamento, separação da mercadoria, expedição 
do pedido e, fi nalmente, chega ao consumidor. Esse processo 
leva alguns dias, o que signifi ca que o espaço de tempo para se 
relacionar com os clientes é maior no e-commerce.

É tudo muito desafi ador, mas para se sobressair neste meio, 
existem alguns cruciais primeiros passos. Primeiro, é necessá-
rio entender os seus diferenciais e, para isso, listar os pontos 
fortes da sua loja física, como o atendimento de qualidade, uma 
vitrine atraente, agilidade no processo de compra, novidades e 
produtos exclusivos, entre outros.

Listados? Então, vamos para o próximo passo, que é proje-
tar a aplicação destes atributos no seu comércio eletrônico:

Atendimento de qualidade: mantenha este requisito no 
e-commerce e, para isso, explique todos os detalhes dos 
produtos que estiver oferecendo e, também, envie para 
o seu cliente, via e-mail ou mensagem de texto, o acom-
panhamento do seu pedido e, assim, abra um canal para 
que ele possa se comunicar. Um processo que humaniza e 
aproxima o consumidor;

Loja bonita e vitrine atraente: invista nos recursos visuais 
do seu site, no design, bem como nas facilidades para torná-lo 
atrativo e proporcionar uma boa experiência de consumo ao 
seu cliente. Aposte, também, nos anúncios;

Agilidade na compra: proporcione uma experiência rápida e 
assertiva. E, o mais importante, jogue limpo com o consumidor, 
sendo claro sobre o processo de entrega em seu e-commerce 
e os dias que demorarão para que o produto chegue em deter-
minada localidade. Isso evita alguns descontentamentos por 
parte dos clientes;

Novidades e produtos exclusivos: atualize, imediatamente, 
a sua loja eletrônica com as mercadorias novas que chega-
ram na física e organize alguns descontos apenas para as 
compras realizadas no e-commerce, isso estimula o tráfego 
dos consumidores.

Analisando estes passos, você concluirá que no âmbito do 
varejo digital, os conceitos estão interligados e o elo é a tec-
nologia. Portanto, para garantir a produtividade da sua loja 
virtual e eliminar retrabalhos, é muito importante possuir um 
sistema de gerenciamento que se comunique com a plataforma 
de e-commerce. O objetivo é automatizar uma série de rotinas 
e processos que, sem a conexão das informações, precisariam 
ser feitos de forma manual. Pronto, agora, você está mais pre-
parado para se desafi ar no mundo do e-commerce!

(*) - Diretor de expansão da SetaDigital, companhia de Tecnologia da 
Informação especializada no setor calçadista.

Peterson Theodorovicz (*)

Na era da quarta revolução industrial 
e com tecnologias gradativamente 
mais refi nadas, empresas de todos os 

portes procuram estudantes e funcionários 
com habilidades interpessoais. Mas o que 
são essas habilidades? Como elas podem 
ser desenvolvidas e/ou ensinadas? É o que 
pretendemos discutir. 

No último estudo da D2L, sobre o Futu-
ro das habilidades na era da 4ª revolução 
industrial, exploramos os desafi os trazidos 
pelas tecnologias disruptivas, como robóti-
ca e genética, e seu impacto no mercado de 
trabalho. O fato é que, apesar de as tarefas 
básicas de trabalho poderem (e já serem) 
facilmente executadas pela automação, 
outras habilidades são cada dia mais con-
sideradas de alto valor. 

As habilidades interpessoais, que envol-
vem a interação efetiva com outros seres 
humanos e a capacidade de se adaptar e de 
ter resiliência, são difíceis de medir, mas são 
essenciais para o sucesso de um negócio, 
seja qual for o segmento. A mentalidade 
adaptável, característica primordial das 
habilidades interpessoais, é uma das prin-
cipais razões para o seu crescente valor no 
mercado de trabalho. 

Em estudo realizado pela McKinsey & 
Company encontramos dados impactantes 
que estão alinhados ao debate sugerido 
pela D2L. De acordo com o estudo, aproxi-
madamente 375 milhões de trabalhadores 
substituirão suas categorias profi ssionais 
até 2030, com ênfase na capacidade de se 
adaptarem ao dia a dia de coexistência com 
máquinas ultra capazes. 

Uma pesquisa do LinkedIn descobriu 
que 57% dos líderes dizem que as habili-
dades interpessoais são mais importantes 
do que as habilidades técnicas. Devido à 
tamanha importância, tomamos a liberdade 
de chamar as habilidades interpessoais de 
“duráveis”, uma vez que são atemporais e 
não diferenciam categorias de trabalho. 

Logo abaixo do guarda-chuva das ha-
bilidades duráveis, vem a inteligência 
emocional (EQ), cada vez mais impor-
tante e valorizada. Competências como 
colaboração, comunicação e empatia são 
características que contribuem para um 
trabalhador efi ciente e fl exível. 

Um dos maiores desafi os das habilidades 
duráveis, no entanto, é a difi culdade de 

O futuro das habilidades profi ssionais 
e o desafi o de desenvolvê-las

O grande questionamento acerca das profi ssões do futuro consiste em quais habilidades devemos 
capacitar nossos alunos e funcionários. Tal discussão norteia todas as hipóteses sobre a preparação 
das instituições de ensino e empresas para o amanhã

desenvolvê-las. E essa difi culdade está inte-
gralmente ligada a um sistema de aprendiza-
gem defasado, que enfatiza prioritariamente 
habilidades profissionais, competências 
técnicas ligadas a cada tipo de função 
exercida. Faz-se necessário uma mudança 
de paradigma, na qual a aprendizagem con-
tínua, juntamente com o desenvolvimento 
de habilidades interpessoais, sejam o ponto 
crucial do sistema educacional. 

As instituições de ensino precisam 
oferecer aos indivíduos recém-formados 
uma vantagem competitiva na força de 
trabalho e isso signifi ca obter não só 
habilidades profi ssionais, mas também 
habilidades duráveis relevantes para 
diferentes funções e tipos de empresas. 
Essa necessidade inclui: 

Modifi car a grade curricular dos cursos e 
programas de ensino superior para incluir o 
desenvolvimento de habilidades duráveis;

• Desenvolver programas que permi-
tam que os funcionários retornem pe-
riodicamente ao sistema educacional 
com facilidade para que se atualizem 
ou obtenham novas habilidades.

Sabemos que essa tarefa não é fácil, 
porém identifi car os atributos necessários 
em um recém-formado é um passo inicial 
e deve ser seguido pelo envolvimento do 
corpo docente para gerar suporte e com-
preensão. Exemplos de atributos incluem: 

• Pensamento crítico e capacidade de 
resolução de problemas;

• Questionamento e aspiração; 
• Criatividade;
• Comunicação efi caz e trabalho em 

equipe; 
• Liderança e proatividade; 
• Autoconhecimento e inteligência 

emocional;

No Canadá, por exemplo, cerca de 19 
instituições incluíram em seu programa 
o curso de Tecnologia em Gestão de 
Negócios (TGN) a fi m de transmitir aos 
profi ssionais de Tecnologia da Informação 
e Comunicação habilidades interpessoais 
e de negociação que eles não possuíam 
originalmente na grade curricular. 

Conforme as organizações educacionais 
de ensino superior iniciam a jornada pela 
reestruturação de seus programas para 
essa nova demanda de competências, 
as empresas também podem encontrar 
o caminho para oferecer treinamento 
corporativo mais efi caz e econômico nas 
próprias universidades. 

O futuro das habilidades e competências 
pessoais é uma realidade que precisa ser 
discutida. Esperamos que este artigo sirva 
como ponto de partida para o diálogo sobre 
como desenvolvê-las.

(*) Diretor da D2L Brasil 

Descubra como migrar
da loja física para o e-commerce
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em iniciar a trajetória profi ssional, devem fi car atentos às inscrições 
para o “Programa Jovens Talentos” da Honda, que já estão abertas. São 
15 vagas de trainee e 20 de estágio para as unidades da empresa em 
São Paulo, Sumaré e Indaiatuba. As vagas são destinadas para atuação 
nas áreas comerciais, administrativas e fi nanceiras. Mais informações 
e inscrições: (www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos) 

E - Encontro de Sertanejos
Entre os os dias 8 e 9 de outubro, no Palácio  de Convenções do Anhem-
bi, acontece o grande encontro da comunidade da música sertaneja: ‘A 
Exponeja’. É para quem tem ligação com o segmento: artistas, empre-
sários, investidores, produtores, diretores, compositores, assessores 
de imprensa, profi ssionais de marketing, gravadoras e profi ssionais 
técnicos de produção musical e de eventos. É o único evento no Brasil 
que promove essa oportunidade de encontrar amigos, falar sobre todos 
os temas que envolve a carreira artística e fazer networking.  Além de 
grandes encontros,  saber tudo que tá rolando no mercado da música 
sertaneja, atualizar suas informações e o que virá por aí. Todas as infor-
mações em: (www.exponeja.com.br).  

F - Competições de Robótica
O Colégio Eniac, de Guarulhos, sedia a maior olimpíada de robôs do 
mundo, o World Robot Olympiad (WRO), que ocorre no próximo dia 
14 (sábado), entre 8h e 18h. Jovens a partir de dez anos competem na 
classifi catória para a Etapa Internacional na Hungria. O evento objetiva 
estimular atividades relacionadas a ciência e tecnologia nas escolas, 
além de contribuir para a integração e processo de aprendizagem dos 
jovens. O WRO reúne jovens de todo o mundo para desenvolver habili-
dades de resolução de problemas a partir de competições de robótica 
desafi adoras e educacionais. Escolas são convidadas a formar equipes 
de três alunos, que competem em duas modalidades para criar, projetar 
e construir modelos de robôs que desempenhem a função proposta no 
desafi o. Saiba mais em: (www.eniac.com.br).

G - Inteligência Artifi cial
A Prime Control, empresa especializada em qualidade digital com sede 
em Curitiba, escritório em São Paulo e atuação em todo o país, não 

A - Seleção de Profi ssionais  
A The Focus, agência de recrutamento especializada na indústria do 
entretenimento, estará pela primeira vez no Brasil para recrutar profi s-
sionais para os maiores estúdios de efeitos visuais do mundo, incluindo 
o MPC - Moving Picture Company -, o Mill Film, 0 Mr. X, e o Mikros Ani-
mation Montreal. Esses estúdios são responsáveis por produções como 
Rei Leão, Malévola, Shazam, Detetive Pikachu, Mulher Maravilha, entre 
muitos outros. A ação acontece durante a Unhide Conference, festival 
de arte digital, que acontece de 27 a 29 de setembro, no Palácio de Con-
venções do Anhembi. Mais informações: (www.unhideconference.com).

B - Indústria do Trigo
Como a indústria do trigo está se preparando para enfrentar as mudanças 
climáticas em importantes campos produtores? Qual o impacto do cenário 
internacional na produção e no preço cobrado pela farinha? Questões como 
essas têm ocupado o centro do debate do setor moageiro nacional e interna-
cional e serão discutidos, entre os próximos dias 22 e 24,  no 26º Congresso 
Internacional da Indústria do Trigo, realizado pela Abitrigo, em Campinas. Ao 
longo de três dias, autoridades, especialistas e interessados acompanharão, 
em painéis e reuniões técnicas, discussões sobre os assuntos mais sensíveis 
para a cadeia moageira. Mais informações: (www.abitrigo.com.br).

C - Futuro da Sociedade
O relacionamento e o comportamento da sociedade que temos hoje 
não serão os mesmos amanhã. Isso é certo. Mas como serão? Durante o 
Futurecom Congress – área de conteúdo do Futurecom, entre 28 e 31 de 
outubro, no São Paulo Expo – especialistas do Brasil e de vários países 
estarão reunidos para debates sobre como a Tecnologia da Informação 
e as Telecomunicações estão direcionando o comportamento do futuro. 
O evento é o maior e mais importante evento de tecnologia, telecomu-
nicação e transformação digital da América Latina. Programação e mais 
informações: (http://bit.ly/2ZcWitv).  

D - Jovens Talentos 
Ingressar em uma empresa sólida, com uma fi losofi a que valoriza o apren-
dizado e o desenvolvimento contínuo, pode ser uma grande oportunidade 
na carreira de um jovem. Estudantes e recém-formados interessados 

para de recrutar profi ssionais para seu time. A cada mês, são abertas 
entre 20 e 30 vagas, a grande maioria para trabalhar com transformação 
digital, inteligência artifi cial, “machine learning” e inovação em todo o 
território nacional. Há posições em diferentes níveis, de iniciantes até 
profi ssionais experientes. Programar, operar e cuidar de robôs, processos 
automatizados, sistemas superinteligentes, métodos ágeis e tudo o que 
envolve a qualidade das empresas que cada vez são mais digitais fazem 
parte dos desafi os diários (www.primecontrol.com.br).  

H - Artes do Corpo
Entre os próximos dias 16 e 20, das 14h às 22h, na PUC-SP (Rua 
Monte Alegre, 984 e 1024), acontece a XVI Semana das Artes do 
Corpo. Criada pelos alunos do curso de Artes do Corpo, o evento 
oferece entre diversas atividades relacionadas às linguagens artísti-
cas do teatro, dança e performance cênica. Os debates, workshops, 
ofi cinas e performances são gratuitos, abertos ao público e acontecem 
em espaços internos da PUC e no teatro Tucarena, que fi ca ao lado 
da instituição. A programação é voltada tanto para artistas da cena 
quanto para pessoas interessadas nos assuntos abordados, além, é 
claro, de quem deseja ingressar no curso e gostaria de conhecer mais 
sobre seus desdobramentos.

I - Capacitação Tecnológica
Estudantes e profi ssionais da área de tecnologia e ciências exatas terão 
a oportunidade de participar de uma capacitação tecnológica, entre ou-
tubro e novembro, com chances de contratação ao fi m do treinamento. 
A startup paranaense VHSYS, que desenvolve um software de gestão 
empresarial para pequenas e médias empresas, participa do programa 
AceleraDev PHP. São 20 vagas para quem deseja se profi ssionalizar 
gratuitamente na linguagem de programação PHP, utilizada por pro-
gramadores e desenvolvedores para construir sites dinâmicos.Quem  se 
destacar no processo terá a chance de contratação. As inscrições devem 
ser feitas até o próximo dia 22, no site: (https://www.codenation.dev/
aceleradev/php-curitiba).  

J - Programa de Estágio 
Uma das empresas líderes globais no segmento de saúde animal, a Elan-
co, abre pela segunda vez neste ano vagas para o Programa de Estágio, 
voltadas para a área de Recursos Humanos (Remuneração) e Supply 
Chain – todas as posições para a cidade de São Paulo. As inscrições 
para esta oportunidade, que oferece ao estagiário um dos pacotes mais 
completos do mercado, vão até o próximo dia 30. Através deste novo 
programa, a empresa visa fornecer aos jovens a oportunidade de colocar 
em prática o conhecimento adquirido na universidade, contribuindo e 
participando no dia a dia da empresa. Inscrições em: (https://www.vagas.
com.br/vagas/v1947498/programa-de-estagio-elanco).

em iniciar a trajetória profi ssional, devem fi car atentos às inscrições
para o “Programa Jovens Talentos” da Honda, que já estão abertas. São 
15 vagas de trainee e 20 de estágio para as unidades da empresa em

A - Seleção de Profi ssionais  
A The Focus, agência de recrutamento especializada na indústria do 

A conta do 
aquecimento global

Os efeitos das mudanças 

climáticas causarão 

fortes impactos 

econômicos no mundo 

nos próximos anos

Os cenários de aqueci-
mento global afetarão 
o PIB dos países até 

2048. A Arábia Saudita, por 
exemplo, deve enfrentar uma 
redução de 10,85 no seu indi-
cador. No Brasil, a projeção 
é de -0,48. As consequências 
do aquecimento na Terra 
fazem parte de um estudo da 
Moody’s Analytics a partir dos 
impactos no aumento do nível 
do mar, consequência do calor 
na produtividade do trabalho, 
produção agrícola, entre ou-
tros requisitos. 

Os problemas de saúde, por 
exemplo, devem aumentar 
nas regiões tropicais devido a 
maior proliferação de algumas 
doenças, como a malária e a 
dengue. O calor deve afetar 
ainda o desempenho do traba-
lhador, principalmente aqueles 
que trabalham ao ar livre. 
A agricultura é outro setor 
econômico que enfrentará al-
terações com as mudanças cli-
máticas. Algumas localidades e 
culturas podem ser benefi cia-
das, mas outras enfrentarão a 
queda da produtividade, com 
fortes impactos econômicos.

No Brasil, a possibilidade 
de crise hídrica, por exemplo, 
vem sendo motivo de estudo 
de vários especialistas e uma 
preocupação governamental 
já apontada pelo Plano Nacio-
nal de Segurança Hídrica. O 

estudo aponta que cerca de 
55 milhões de brasileiros, das 
regiões urbanas, correm sérios 
riscos de fi car sem água em 
2034. A solução passa por in-
vestimentos na ordem de R$ 30 
bilhões nos próximos 15 anos 
em projetos como sistemas 
adutores, barragens, canais e 
eixos de integração das bacias 
hidrográfi cas.

O estresse hídrico já vem 
sendo enfrentado por várias re-
giões brasileiras em diferentes 
períodos. Na Região Metropo-
litana de São Paulo, a escassez 
de água entre 2014 e 2016 é um 
dos exemplos do que não pode 
ocorrer novamente. Por isso, 
o combate aos desperdícios 
e perdas de água deve fazer 
parte dos programas de gestão 
dos operadores de sistemas de 
abastecimento de água.

Outra iniciativa importante 
é o incentivo ao reuso de água 
nos municípios. As Câmaras 
podem contribuir criando 
legislações que incentivem a 
construção de prédios sus-
tentáveis e que proporcionem 
a reutilização da água para as 
áreas de limpeza e irrigação 
de jardins. 

Temos um papel muito im-
portante para evitar que os 
efeitos nocivos do aquecimen-
to global tornem nossas vidas 
insuportáveis no futuro. 

Precisamos avançar nas 
propostas sustentáveis, come-
çando pelo nosso cotidiano.

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente e vice-presidente da 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)

Se confi rmada a estimativa 
do Ministério da Econo-
mia de saques de cerca 

de R$ 30 bilhões até dezembro, 
a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) estima que 
R$ 13,1 bilhões serão gastos 
no comércio (R$ 9,6 bilhões) e 
nos serviços (R$ 3,5 bilhões), 
além de R$ 12,2 bilhões (40% 
do total) que serão utilizados 
pelos consumidores para a qui-
tação ou abatimento de dívidas 
e R$ 4,7 bilhões (16% do total) 
que deverão ser poupados ou 
consumidos somente em 2020.

Para o economista da CNC, 
Fabio Bentes, apesar da quita-
ção ou abatimento de dívidas 
representar uma parcela sig-
nifi cativa dos recursos dispo-
nibilizados, o percentual deve 
ser menor que na liberação do 
FGTS em 2017 (46% do total), 
mas o impacto sobre o varejo 
tende a ser maior em 2019, 32% 
do total contra 25% em 2017.

“O consumo no comércio e 
no setor de serviços poderia 
representar uma parcela maior 
dos gastos dos consumidores, 

Enel emite 
título vinculado 
a meta 
sustentável

A Enel Finance Internatio-
nal NV, empresa financeira 
registrada na Holanda e con-
trolada pelo grupo italiano de 
energia Enel, fez na semana 
passada a primeira emissão de 
um título no mercado de capi-
tais vinculado ao cumprimen-
to de uma meta sustentável.

Segundo a empresa, a emis-
são foi de US$ 1,5 bilhão, e 
a demanda excedeu a oferta 
em quase três vezes, com as 
ordens atingindo cerca de 
US$ 4 bilhões. A operação foi 
estruturada como uma emis-
são de parcela única de US$ 
1,5 bilhão, pagando uma taxa 
de 2,650% e com vencimento 
em 10 de setembro de 2024. 
O preço de emissão foi fixado 
em 99,879%, e o rendimento 
efetivo no vencimento é equi-
valente a 2,676%.

“A forte demanda dos inves-
tidores confirma mais uma vez 
a valorização dos mercados 
financeiros pela solidez da 
estratégia de sustentabilida-
de do grupo e o consequente 
impacto nos resultados eco-
nômico-financeiros”, diz um 
comunicado da Enel (ANSA).

O ritmo de recuperação da indústria da construção ainda é lento.

O nível de emprego na cons-
trução civil brasileira registrou 
variação positiva de 0,95% em 
julho na comparação com o mês 
anterior. Foram abertos 22.185 
postos de trabalho no período. 
No acumulado dos sete primei-
ros meses de 2019, a variação é 
de +3,87%, equivalente a 87.912 
postos de trabalho. Ao fi nal de 
julho, o setor empregava 2.360.389 
trabalhadores em todo o país. Os 
dados são da pesquisa mensal 
do SindusCon-SP realizada em 
parceria com a FGV, com base em 
informações do Caged.

Segundo o presidente do Sin-
dusCon-SP, Odair Senra, “embora 
o crescimento do emprego seja um 
sinal positivo, o ritmo de recupe-
ração da indústria da construção 
segue muito lento e uma nova 
preocupação surgiu quanto à sua 
sustentabilidade: a drástica dimi-

O consumo poderia ser maior, não fosse o  grau de comprometimento da renda das famílias com os juros.

Com a fi nalidade de agilizar processos e desburo-
cratizar o ambiente de negócios, o Inmetro publicou 
Portaria que estabelece regras para aprovação de 
modelo de sistemas de medição equipados com medi-
dores de fl uído, utilizados para medir petróleo e seus 
derivados líquidos, álcool anidro e álcool hidratado 
carburante, nas plataformas de produção e exploração 
de óleo. As medições realizadas por esses sistemas 
têm importância relevante para o país. 

“Seus resultados são empregados pela ANP para o 

cálculo da distribuição de royalties entre estados e 
municípios produtores de petróleo e da parte que cabe 
à União”. O chefe do Setor de Fluídos da autarquia, 
Edísio Alves de Aguiar Júnior, destacou que erros 
de medição podem gerar impactos signifi cativos nos 
valores. Para se ter ideia, Edísio lembrou que, no 
ano de 2018, foram arrecadados R$ 23,3 bilhões em 
royalties – desse total, 28,2% foram destinados aos 
estados produtores, 34,3% aos municípios produtores 
e 37,5% à União (ABr).

A produção da indústria caiu 
em oito dos 15 locais pesquisados 
pelo IBGE, de julho para agosto, 
seguindo a tendência, já que a 
produção nacional recuou 0,3%. 
As maiores quedas foram obser-
vadas no Amazonas (-6,2%) e em 
Pernambuco (-3,9%). Também 
tiveram queda na produção a 
Região Nordeste (-2,6%) e os 
estados do Rio Grande do Sul 
(-2,4%), Ceará (-1,5%), São 
Paulo (-1,4%), Bahia (-1,3%) e 
Santa Catarina (-0,3%).

Por outro lado, sete estados 
tiveram alta na produção: Rio 
de Janeiro (6,8%), Mato Grosso 
(5,5%), Paraná (2%), Goiás 
(1,7%), Espírito Santo (1,7%), 
Pará (0,5%) e Minas Gerais 
(0,3%). Na comparação com 
julho do ano passado, oito locais 

tiveram alta na produção, com 
destaque para Paraná e Rio de 
Janeiro (ambos com 4,8%), e 
sete apresentaram recuo, entre 
as quais a maior foi apresentada 
pelo Espírito Santo (-14,2%).

No acumulado do ano, dez dos 
15 locais pesquisados tiveram 
queda, entre eles Espírito Santo 
(-12,2%) e Minas Gerais (-4,7%). 
Já Paraná, com crescimento de 
7,2%, e Rio Grande do Sul, com 
avanço de 6,9%, estiveram entre 
os cinco estados com alta na 
produção. No acumulado de 12 
meses, nove dos quinze locais 
pesquisados mostraram taxas 
negativas, com destaque para 
Espírito Santo (-5,9%), enquanto 
seis locais tiveram alta, sendo a 
maior delas no Rio Grande do Sul 
(8,4%) (ABr).
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Liberação do FGTS e PIS/Pasep 
vai impulsionar o consumo

O consumo no comércio e no setor de serviços poderia representar uma parcela maior dos gastos dos 
consumidores, não fosse o ainda elevado grau de comprometimento da renda das famílias com os 
juros decorrentes do endividamento

não fosse o ainda elevado grau 
de comprometimento da renda 
das famílias com os juros de-
correntes do endividamento. 
Contudo, mesmo indiretamen-
te, esses setores tendem a se 
benefi ciar da queda do grau 

de endividamento no médio 
prazo”, acredita Bentes.

Mesmo diante do comprome-
timento da renda, a liberação 
de recursos tem potencial para 
acelerar o consumo. A previsão 
da CNC é que o consumo das 

famílias avance 0,9% no último 
trimestre de 2019, em compara-
ção ao terceiro trimestre, o que 
signifi ca um impulso adicional 
de 0,3% com a liberação de 
recursos, diante da expectativa 
anterior de 0,6% (GEC/CNC).

Emprego na construção cresceu 
0,95% em julho

nuição do recursos do Orçamento, 
previstos para o Programa Minha 
Casa, Minha Vida: de R$ 4,6 bilhões 
em 2019, para R$ 2,7 bilhões em 
2020”.

Lembrando que entre 2011 e 
2018 a média anual destinada ao 

programa era de R$ 11,3 bilhões, 
Senra comentou que, se esta 
dotação não for restabelecida, 
haverá sérias repercussões na ati-
vidade e na geração de emprego 
da indústria da construção (AI/
SindusCon-SP).

Medição de petróleo para pagamento de royalties

Produção industrial
recuou em oito dos

15 locais pesquisados
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Os desafi os do setor 
lácteo diante dos novos 
acordos internacionais

Não há dúvidas de 

que o agronegócio é a 

locomotiva da economia 

brasileira

E o setor lácteo, um dos 
principais vagões desta 
locomotiva, está pas-

sando por desafi os internos há 
anos, sobretudo, em razão dos 
custos de produção e logística, 
afetados pela ausência de po-
líticas públicas estruturantes 
e efetivas. De acordo com a 
ministra da agricultura, Tereza 
Cristina, o alto custo de produ-
ção, agravado por problemas 
de infraestrutura, somado à 
margem de lucro cada vez mais 
espremida, faz o produtor rural 
perder competitividade. 

Dada as circunstâncias, 
os produtores rurais, prin-
cipalmente os pecuaristas, 
abandonarão sua atividade ou 
mudarão de foco, almejando 
uma maior rentabilidade. Além 
disso, as indústrias de laticínios 
e as cooperativas de produto-
res, elo crucial do setor, nunca 
se viram em uma ‘saia justa’ no 
sentido de orquestrar estraté-
gias a fi m de atender os dois 
públicos exigentes, que estão 
posicionados em extremos - o 
produtor rural e o consumidor 
fi nal. 

A indústria de derivados do 
leite, em alguns casos por meio 
de cooperativas agroindus-
triais, possui o papel de combi-
nar a oferta e a demanda, uma 
equação bastante complexa. E, 
no meio do caminho, há uma 
série de agentes intermediá-
rios como as transportadoras, 
consultorias, fábricas de insu-
mos, atacadistas, varejistas, 
entre outros.

Nesse cenário alarmante, 
há também os novos desafi os 
para os produtores nacionais 
ganharem novos horizontes, 
como a tratativa com a China, 
que abriu seu mercado para o 
Brasil exportar derivados de 
leite, e as boas notícias como 
o recente acordo entre o Mer-
cosul e a União Europeia, que 
promete “abrir as porteiras”. 

Mas, apesar do lado positivo, 
encontramos dúvidas, pois 
trata-se de uma competição 
desleal uma vez que não esta-
mos equiparados em termos 
de igualdade com os produtos 
estrangeiros, em razão do 
custo dos encargos brasileiros, 
principalmente a alta carga 
tributária.

Somada a essa questão, en-
frentamos também o desafi o 
de tornar o agro 4.0. Ou seja, 
analisar minuciosamente a 
cadeia produtiva do leite a 
fi m de mapear os processos, 
identifi car os gargalos e aplicar 
as tecnologias necessárias para 
a automação em todos os elos 
da cadeia. 

Estamos diante da mola 
propulsora do processo de 
Transformação Digital do 

Agronegócio em todos os âmbi-
tos, desde o campo (fazenda), 
passando pela logística, indús-
tria, processo de produção 
industrial, distribuição até 
chegar no varejo. Citando o 
ditado popular do meio rural 
“o que engorda o gado é o olho 
do dono”, essa premissa não 
mudará, continuará viva nos 
produtores rurais. Porém, com 
o advento das tecnologias e 
em frente aos novos desafi os, 
este olhar do dono precisa se 
tornar digital. 

Em outras palavras - mais 
urbanas - o “olhar do dono” 
se fará presente por meio de 
processos automatizados nas 
fazendas, como a irrigação, o 
consumo de energia elétrica, 
o monitoramento microcli-
mático, o controle zootécnico, 
os sistemas automatizados de 
ordenha, o sensoriamento dos 
animais e ativos, entre outros. 
Uma vez que o fator determi-
nante do sucesso atualmente 
é a batalha pelos preços na 
prateleira dos supermercados, 
surge a indagação: em qual 
momento eu posso atenuar 
custos para majorar os lucros? 

A resposta são os investi-
mentos em tecnologia com 
o objetivo de alcançar uma 
gestão efetiva a partir dos 
dados coletados de forma auto-
matizada, que se tornará uma 
condição indispensável até 
mesmo em razão da necessi-
dade de cumprir as normas de 
segurança alimentar e melho-
rar as métricas da produção. 
Para isso, faz-se necessário a 
escolha de um parceiro com 
domínio tecnológico e conhe-
cimento mercadológico sobre 
o ‘negócio do leite’. 

Isso forma o alicerce, entre 
pessoas, processos e tecnolo-
gias, necessário para suportar 
a jornada da Transformação 
Digital, na qual os processos 
são repensados a partir da 
ótica dos dados e, assim, so-
luções assertivas sugeridas 
para apoiar os processos em 
toda a cadeia produtiva, de 
ponta a ponta. A ideia é que 
as informações direcionem 
como simplifi car, automatizar 
e controlar as operações com 
maior assertividade nos custos 
e na garantia de qualidade por 
meio da implementação de 
tecnologias como Analytics, 
Inteligência Artifi cial, Machine 
Learning, IoT, Chatbot, entre 
outros.

O Brasil é um gigante do 
agronegócio sob o ponto de 
vista mundial e essa posição 
pode ser ampliada se repen-
sarmos as tomadas de decisões 
e baseá-las em dados, não em 
achismos, ou seja, adotar uma 
cultura. 

(*) - É Head de Agribussiness
da Engineering, companhia global de 

TI e Consultoria especializada
em Transformação Digital

(br.engineering).

James Cisnandes Jr (*)

John Bolton defendia 

intervenção militar no Irã.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, anun-
ciou ontem (10) a demissão 
do conselheiro para Segurança 
Nacional da Casa Branca, John 
Bolton, o grande “falcão” da 
política externa americana. Em 
duas mensagens no Twitter, o 
mandatário disse que a saída de 
um dos homens fortes de sua 
diplomacia se deve a desacor-
dos entre eles. 

“Informei John Bolton que 
seus serviços não são mais 
necessários na Casa Branca. 
Discordo fortemente de muitas 
de suas sugestões, assim como 
outros no governo”, escreveu 
Trump. “Pedi para John renun-
ciar, o que ele fez. Agradeço 
muito por seus serviços. No-

Parlamento britânico recusa 
eleições e entra em recesso

Em sua última votação antes de entrar em 
recesso forçado, a Câmara dos Comuns do 
Reino Unido rejeitou na madrugada de ontem 
(10) a convocação de eleições antecipadas 
para 15 de outubro. A votação terminou com 
um placar de 293 a 46, em mais uma derrota 
para o primeiro-ministro Boris Johnson, que já 
havia tentado antecipar as eleições na semana 
passada. Na sequência, a Câmara entrou em 
recesso.

Foi o próprio premier quem pediu à rainha 
Elizabeth II a suspensão do Parlamento até 14 
de outubro, de forma a difi cultar a aprovação 
de leis contra o Brexit. A oposição, no entan-
to, se articulou com dissidentes do Partido 
Conservador e aprovou um projeto que obriga 
Johnson a solicitar um novo adiamento da saída 
do Reino Unido da União Europeia, marcada 
para 31 de outubro, caso não haja acordo entre 
os dois lados sobre a separação.

Johnson, por sua vez, disse que não pretende 
pedir uma mudança da data a Bruxelas e acusou 
o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, 
de ter “medo” das urnas. O oposicionista cha-
mou o governo de “vergonha” e afi rmou que 
antes de antecipar as eleições é preciso “frear 
o risco de um Brexit sem acordo” (ANSA).

A Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado aprovou ontem (10) parecer 
favorável a um projeto que obriga o SUS a 
realizar cirurgia plástica reconstrutiva de 
lábio leporino ou fenda palatina. O projeto 
estabelece que o SUS é obrigado a prestar 
serviço gratuito de cirurgia plástica re-
construtiva e de tratamento pós-cirúrgico, 
abrangendo as especialidades de fonoau-
diologia, psicologia e ortodontia, bem como 
de outras intervenções necessárias para a 
recuperação integral do paciente.

Autor do projeto, o deputado Danrlei de 
Deus Hinterholz (PSD-RS) alega que são 
registrados 5,8 mil casos de bebês com 
fi ssuras labiopalatais todos os anos no 
Brasil e, na prática, menos da metade dos 
recém-nascidos são atendidos pelo SUS. 
Segundo o relator, senador Otto Alencar 
(PSD-BA), a falta de atendimento adequa-
do aos recém-nascidos acarreta problemas 
na alimentação e na fala dos indivíduos, 
prejudicando seu desenvolvimento físico, 

psicológico e social.
“A consequência econômica disso é a su-

butilização do potencial humano de parcela 
não desprezível da população, com efeitos 
deletérios sobre a geração de riqueza e, por 
extensão, sobre a arrecadação tributária, 
afetando a sustentabilidade das contas 
públicas”, argumenta em seu voto. O ônus 
do atendimento obrigatório aos pacientes 
será repartido entre União, estados e 
municípios, a quem compete fi nanciar a 
provisão de serviços de saúde pelo SUS. 

Otto disse ainda que a iniciativa é cor-
reta e que a cirurgia não é uma questão 
de estética, mas corrige um problema que 
atrapalha muito os pacientes. “Às vezes a 
pessoa pensa que a fenda palatina é só uma 
cirurgia plástica. Não é. Difi culta a alimen-
tação, causa uma série de problemas para  
as pessoas que são portadoras. Portanto, 
é uma necessidade do paciente fazer a 
cirurgia”, disse o senador, que também é 
médico (Ag.Senado).

Segundo acordo com os 
líderes partidários, a 
proposta deve ser votada 

em primeiro turno na próxima 
semana, após as cinco sessões 
de discussão, tendo a votação 
concluída até o dia 10 de ou-
tubro. Ele explicou que ma-
nifestou um desejo pessoal de 
que o calendário da reforma da 
Previdência pudesse ser ante-
cipado, mas não houve acordo 
para acelerar a votação. 

“Não há consenso para an-
tecipar a votação ainda esta 
semana. A previsão é que a 
proposta será votada em pri-
meiro turno na semana que 
vem, respeitando os prazos 
constitucionais de cinco ses-
sões de discussão no Plenário. 
Não havendo unanimidade, a 
votação fi ca para o dia 18. E 

Maior empresa de navegação de cabotagem, Aliança, teve 

aumento de 28% no volume de cargas.

O diretor-geral da Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), Mário 
Povia, esteve na Comissão 
de Infraestrutura do Senado, 
ontem (10), para apresentar 
ações e resultados da agência. 
Além de mostrar números da 
atuação da Antaq, ele revelou 
que o governo está preparan-
do um instrumento jurídico, 
provavelmente uma medida 
provisória, para implantar o 
projeto “BR do Mar”.

A intenção é, entre outros 
pontos, viabilizar e aumentar a 
navegação de cabotagem — a 
que é feita sem que o navio se 
afaste da costa —, diminuindo 
a burocracia e elevando a frota 
marítima para o transporte de 
contêineres, baixando custos 
e desafogando as estradas 
brasileiras. A Antaq e o Minis-
tério da Infraestrutura estão 
trabalhando juntos nisso, 
assim como na ampliação do 
transporte de passageiros via 
navegação, informou.

O dirigente frisou que a An-
taq não impede que empresas 
atuem no setor de cabotagem, 
já que em 30 dias é possível 

A Comissão de Cultura da 
Câmara aprovou o projeto que 
promove ampla revisão da Lei 
Rouanet. O texto atualiza e 
insere dispositivos na norma. 
Também traz prazos específi cos 
para vigência. A relatora, depu-
tada Benedita da Silva (PT-RJ), 
recomendou a aprovação com 
ajustes no texto, oriundo do 
relatório fi nal apresentado em 
2017 pela CPI da Lei Rouanet. 

A proposta em tramitação na 
Câmara resultou de entendi-
mento entre parlamentares e de 
sugestões do Poder Executivo, 
afi rmou na época o relator da 
CPI da Lei Rouanet, deputado 
Domingos Sávio (PSDB-MG).

“O texto procura fazer com 
que a Lei Rouanet possa ser 
descentralizada, chegando ao 
Brasil todo, hoje está concen-
trada em algumas regiões”, dis-
se o deputado. Outras medidas 
pretendem fortalecer o Fundo 

Nacional de Cultura (FNC). “A 
Lei Rouanet propõe o FNC, que 
é dinheiro diretamente aplicado 
pelo governo, para incentivar 
aquele que não tem apelo 
comercial, mas é importante”.

O projeto também prevê a 
proibição de uso dos recursos 
do FNC para despesas de cus-
teio ou de outras entidades 
ligadas ao governo. Proíbe 
ainda que o repasse de 3% do 
dinheiro proveniente das lote-
rias seja bloqueado pela equipe 
econômica. O texto estabelece 
ainda um mecanismo para que 
todo projeto aprovado por meio 
da Lei Rouanet possa captar até 
120% do montante previsto, 
sendo que os 20% a mais serão 
destinados diretamente ao 
FNC. A proposta será analisada 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça. Depois, seguirá para o 
Plenário (Ag.Câmara).

Em defesa da 
regulamentação 
de moedas 
virtuais

Debatedores defenderam a 
regulamentação das moedas 
virtuais em debate na Câma-
ra. O tema foi discutido em 
audiência pública da comissão 
especial que analisa o projeto 
que confere ao Banco Central 
a competência para fi scalizar 
e regular esses tipos de tran-
sações.

“A falta de regulamentação 
põe em risco tudo, porque 
pessoas que investem e perdem 
seu dinheiro não têm a quem 
recorrer”, afi rmou o deputado 
Áureo Ribeiro (Solidariedade-
-RJ), autor da proposta. “A 
gente quer estabelecer uma 
regra, sem taxar, para dar 
tranquilidade a quem usa a 
criptoeconomia no Brasil”. O 
diretor de negócios e operações 
da Federação Nacional dos Ban-
cos, Leandro Vilain, também 
reconheceu a importância da 
regulamentação, mas ressaltou 
a importância de se aprofundar 
a discussão sobre a questão 
tributária.

“A compra e venda de ativos 
criptográficos em diferentes 
geografi as tem sido vista como 
uma alternativa para transfe-
rência de recursos sem a reali-
zação de uma operação formal 
de câmbio e sem se sujeitar à 
tributação imposta às operações 
de câmbio tradicionais”, aler-
tou. O presidente da comissão, 
deputado Gustinho Ribeiro 
(Solidariedade-SE), disse que a 
regulamentação, além de criar 
regras sobre essas transações, 
também vai coibir a prática de 
crimes relacionados à comer-
cialização das moedas digitais.

“Muita gente usa as criptomo-
edas para lavagem de dinheiro. 
Golpes têm sido aplicados por 
conta da facilidade que o mun-
do virtual oferece às pessoas 
que queiram praticar crimes”, 
comentou. O representante 
da Associação dos Peritos da 
Polícia Federal, Tiago de Melo, 
concordou que existem vulne-
rabilidades no sistema e que 
hackers podem se aproveitar de 
falhas nas transações virtuais 
para o roubo de dados e valores 
(Ag.Câmara).

Votação da PEC da Previdência 
‘seguirá’ prazos constitucionais
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afi rmou que a Casa cumprirá o cronograma para discussão 
e aprovação da Reforma da Previdência

Davi Alcolumbre deu entrevista após visitar o presidente em 

exercício Hamilton Mourão.
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do consultoria jurídica do Senado 
já avaliou que a Constituição 
proíbe investigação do Poder 
Judiciário.

O presidente do Senado 
também afi rmou que a análise 
do indicado para procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, só deve ser concluída no 
Senado após o fi m do mandato 
da atual procuradora, Raquel 
Dodge, que se encerra no 
próximo dia 17. A expectativa 
de Davi é que o Senado vote a 
indicação por volta do dia 22. 
“Tão logo a mensagem chegue 
ao Senado, farei a leitura e o 
encaminhamento à CCJ. A 
partir da sabatina do indicado, 
há um pedido de vista que é 
natural. O Senado vai sabatinar 
e aprovar ou rejeitar o nome do 
indicado (Ag.Senado). 

eu me curvo à vontade dos 
líderes”, disse, comentando 
sobre o terceiro pedido de 
instalação da CPI do Judiciá-

rio, protocolado pelo senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-SE), com 29 assinaturas. Ele 
afi rmou que um parecer da 

Governo deve facilitar navegação 
na costa brasileira
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autorizar uma embarcação a 
navegar. O problema é a falta 
de viabilidade e atratividade 
econômica para as empresas 
atuarem, problemas que de-
vem ser o alvo do projeto em 
desenvolvimento, que busca 
ainda a melhoria do ambiente 
de negócio. 

“A burocracia da cabotagem 
e do alfandegamento é algo 
que está detectado, nos es-
tudos que foram produzidos. 
Agora estamos arregaçando 

as mangas nessa questão, essa 
provavelmente medida provisó-
ria “BR do Mar” vai tratar dessa 
questão”, explicou. O senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
que presidiu a reunião, lembrou 
que, para além da navegação de 
cabotagem, o Centro-Oeste é o 
mais importante produtor de 
commodities brasileiro e tem 
rios navegáveis que não são 
explorados, prejudicando o 
escoamento da produção (Ag.
Senado).

Trump demite John Bolton, o 
‘falcão’ da diplomacia

mearei um novo conselheiro 
na semana que vem”, concluiu. 
Bolton, por sua vez, rebateu 
que não foi demitido, mas sim 
que foi ele quem renunciou ao 
cargo. 

Com uma postura aberta-
mente intervencionista, ele 
defende uma ação militar 
contra o Irã, abordagem que 
encontra resistência no Pen-
tágono e no próprio Trump. 
Bolton é ligado à Associação 
Nacional do Rifl e (NRA), prin-
cipal lobista pró-armas dos 
EUA, e também é adepto de 
uma postura mais dura em re-
lação à Coreia do Norte, além 
de ter sido um dos arquitetos 
da guerra no Iraque na década 
passada (ANSA).
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Garantia de plástica de lábio leporino e 
tratamento pós-cirúrgico

Comissão aprova proposta 
que atualiza a Lei Rouanet



www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

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

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171

São Paulo, quarta-feira, 11 de setembro de 2019 Página 5

No ambiente 

organizacional, 

diferenciar crises de 

incidentes é muito mais 

complexo do que parece.

A diferença entre estas 
duas situações é tênue 
e requer uma análise 

detalhada. O incidente pode 
paralisar as operações por 
um breve período de tempo, 
o que demanda a ativação 
do Plano de Continuidade 
de Negócios (PCN) para 
que as partes interessadas 
não serem prejudicadas. Já a 
crise causa danos à imagem 
da organização e interfere 
no relacionamento com seus 
públicos, o que não é simples.

Uma boa estratégia diminui 
a suscetibilidade das organi-
zações, aumenta a resiliência 
e a capacidade de serem ágeis 
e assertivas. Entre as opções, 
está a gestão de crises para 
evitar ou reduzir danos à 
reputação, recuperar valo-
res fi nanceiros e garantir a 
melhor entrega possível dos 
serviços essenciais.

Cabe destacar que há ce-
nários distintos. Enquanto as 
empresas fornecem serviços 
e produtos, as organizações 
públicas atuam com ques-
tões essenciais à sociedade, 
como transporte, saúde e 
segurança pública. No setor 
público, as crises envolvem 
também desastres naturais, 
disseminação de doenças, 
exposição negativa na mídia, 
ações judiciais e segurança 
digital.

A prioridade deve ser a 
comunicação transparente, 
assertiva e tempestiva, para 
conscientizar e tranquilizar 
a sociedade, destacando 
o objetivo de retomar os 
serviços. Se houver impos-
sibilidade de normalização, 
é necessário ativar medidas 
alternativas de contingência, 
já estabelecidas, para sanar 
os problemas.

Levantamento do Poder360 
apurado no Siga Brasil, siste-
ma de informações sobre or-
çamento público, revela que 
o Governo Federal destinou 
R$ 1,4 bilhão ao Programa 
de Prevenção e Resposta a 
Desastres Naturais de janeiro 
a outubro de 2018, o menor 
desembolso para o período 
desde 2008. 

O programa foi criado para 
proteger a população com 
ações de prevenção, moni-
toramento, alerta a desastres 
naturais e recuperação de 
cenários atingidos. Nesses ca-
sos, vale a máxima: “é melhor 
prevenir que remediar”. Para 
a ONU, a cada dólar investido 
em prevenção, são economi-
zados sete dólares que seriam 
gastos em reconstrução.

Investimentos em ações 
de prevenção extrapolam a 
economia pois salvam vidas, 
preservam o meio ambiente, 
evitam interrupções em ser-
viços essenciais, monitoram 
mudanças climáticas, ma-
peiam áreas de riscos, mi-
tigam impactos, identifi cam 
vulnerabilidades e desen-
volvem ações de educação, 
capacitação e comunicação.

O setor público deve ge-
renciar crises com meca-
nismos de diagnósticos e 
monitoramento de riscos, 
implementando estruturas de 
controles, executando planos 
preventivos e criando comitês 
que garantam a restauração 
dos serviços prestados e a 
credibilidade das instâncias 
envolvidas. 

Somente assim haverá 
mais assertividade em casos 
críticos e redução no tempo 
de atendimento em situações 
adversas para a rápida reto-
mada na entrega dos serviços 
essenciais à sociedade.

(*) - É sócio da KPMG no Brasil; (**) 
- É líder de Gestão de Riscos e de 

Gestão de Crises da KPMG no Brasil.

Prevenir é mais barato 
que remediar

Rodrigo Gonzalez (*) e Luis Navarro (**)
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28ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000369-24.2019. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HENRIQUE MOTTA 
NEVES, CPF. 043.844.028-56, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, 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$ 12.992,28 (valor 
em 31/12/2019), 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 junho de 2019. 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010763-15.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). DANIELA DEJUSTE DE PAULA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO CANDIDO 
DA SILVA, CPF. 328.750.438-03, que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$ 39.161,99 (Dez/2014), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo as mensalidades não pagas no ano de 2010 
e ao saldo de confissão de dívida. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Capital. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1066809-92.2013.8.26.0100. A Dra. Tatiana Federighi Saba, 
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a CHR Construtora e Comercial Ltda. CNPJ 
45.002.714/0001-77, que Oscar Takeyo Adachi e Alice Haruko Yoshida Adach ajuizaram-lhe ação de 
adjudicação compulsória cumulada com cancelamento de hipoteca, proposta também contra Banco 
Bradesco S/A, objetivando a outorga da escritura definitiva do conjunto comercial nº 409, do Edifício Health 
Place, à Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues nº 229, Jardim Paulista, São Paulo (SP) devidamente 
quitado. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se EDITAL de citação para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, CONTESTE o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei. 
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. 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. 
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O Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT) 
divulgou dois estudos 

sobre os benefícios da prática 
de mindfullness em crianças. Se-
gundo as pesquisas científi cas, 
que são as primeiras a avaliar 
os benefícios comportamentais 
e neurais da prática, alunos da 
Educação Fundamental podem 
ter benefícios acadêmicos e de 
bem-estar ao praticar meditação 
de forma rotineira.

O mindfullness é a habilidade 
de focar no presente, de manei-
ra ativa, evitando distrações. 
Pode ser desenvolvida por meio 
de exercícios de concentração e 
respiração, em que, no caso das 
crianças, devem ser iniciadas 
aos poucos e, com o tempo, 
ir evoluindo. Além dos bene-
fícios conhecidos pelo mundo 
corporativo – como maior foco 
e atenção – o universo escolar 
também sai ganhando. 

As pesquisas comprovaram 
que alunos do 6º ano que 
praticaram atenção plena 
com frequência afi rmaram ter 
menos estresse e reagiram 
melhor diante de situações 
que poderiam indicar medo. 
No Colégio Marista Anjo da 
Guarda, em Curitiba, a prática 
já está na rotina das turmas da 
Educação Fundamental Anos 
Finais (do 6º ao 9º ano) e em 
breve vai abranger também os 
alunos de 1º ao 5º ano. 

De acordo com a professora 
de Yoga da escola, Tatiana H. 

Benefícios acadêmicos e de bem-estar na prática da meditação de forma rotineira.

Estudos comprovam que mindfullness 
melhora desempenho escolar

Prática da atenção plena pode ser treinada por crianças, com foco na respiração e nos cinco sentidos

Nieweglowski, a atividade ajuda 
a diminuir a ansiedade e o es-
tresse dos estudantes. “Assim 
como qualquer exercício, a 
meditação precisa de dedicação 
e prática, mas os resultados 
valem a pena e são bastante 
visíveis, especialmente em 
crianças”, comenta. Confira 
dicas da professora:

Observar a própria respiração, 
mesmo que por alguns instantes 
no dia, contribui positivamente 
para nos trazer para o momento 
presente. Pode-se aprofundar 
a prática de atenção plena sen-
tando-se confortavelmente em 
um local tranquilo, com a coluna 
alinhada e colocando a atenção no 
ar que entra e no ar que sai pelas 
narinas, expandindo toda a região 
torácica. Realizando esta prática 
por um período de 5 minutos 

D
iv

ul
ga

çã
o

diários, surgirão frutos positivos 
para a mente e o corpo físico, 
trazendo mais energia, equilíbrio 
e vitalidade no dia-a-dia.

Prática dos 5 sentidos: iniciar 
aos poucos e com itens do dia a dia 
é a melhor maneira de começar a 
praticar o mindfullness. A dica é 
escolher um sentido a cada dia e 
trabalhar nele por alguns minutos.

• Visão – acender uma vela e 
observar a chama queimar 
por cerca de 3 minutos 
sem interrupções. Ou 
ainda, fi xar o olhar em 
algum pequeno objeto e 
concentrar sua atenção, 
sem desviar seu foco.

• Olfato – usando um aroma-
tizador de ambientes, ou 
óleo essencial aromatizado, 
focar nos diferentes aromas 
que ocupam o ambiente.

• Audição – com ajuda de 
um sino ou um instrumen-
to que faça sons longos, 
observar as variações de 
volume e entonação dos 
sons emitidos, focando 
somente nesse sentido.

• Paladar – escolher uma re-
feição do dia e se alimentar 
lentamente, mastigando 
bem os alimentos, fazendo 
pequenas pausas entre uma 
“garfada” e outra, sentindo 
todos os sabores na boca.

• Tato – utilizando um pote 
com areia, farinha ou 
fubá, explore a textura 
do material em suas mãos, 
deixando de lado todos os 
outros pensamentos pelo 
período escolhido.

 
Fonte e mais informações: 

(www.colegiosmaristas.com.br).

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 0708558-40.2012.8.26.0020. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGÉRIO GIUSTI, Brasileiro. Com endereço à Rua Oito, 164, Jardim Sao 
Roque, CEP 13480-331, Limeira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em 
Pagamento por parte de Marcia Beatriz Micha Ferreira, alegando em síntese: visando o depósito da 
quantia de R$ 335,72, referente ao cheque nº 000038 do Banco Bradesco, no valor original de R$ 
183,00 emitido em 22/06/2008. Encontrando-se o requerido 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, levante o depósito efetuado 
pela requerente ou ofereça resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2018. 

Construtora Toda do Brasil
 CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Julho de 2019.
Ao primeiro dia do mês de Julho de 2019 (Dois mil e dezenove), às 10:00 (dez horas) reuniram-se em Assembleia 
Geral Extraordinária os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede social sito na Rua Manoel 
da Nóbrega n° 1280, 3° andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, dispensada a publicação dos editais de 
convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto no pa-
rágrafo 4° do Artigo 124, Lei n° 6.404/76, conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença 
de acionistas. Assumindo a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, 
convidou a mim Yuki Shiomi para secretariar os trabalhos. Composta a mesa, informou o Sr. Presidente que a 
presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre o desligamento do Diretor, Sr. Osvaldo Okamura, 
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n° 7.845.551 e CPF n° 022.618.188-07, residente 
a Alameda das Boninas, 149 - Mirandópolis - São Paulo - SP. e o Sr. Luis Sebastião Vieira Gonçalves, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade n° 13.234.846-9 e CPF n° 087.156.698- 23, 
residente à Rua Robson Gebara Altero, 60 - Jardim Esplanada - Indaiatuba - SP, por motivos de reorganização 
interna da companhia, permanecendo no cargo os demais diretores eleitos na última Assembleia Geral 
Ordinária de 24.04.2019. Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratu-
ra da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Ass. Toda Cor-
poration (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa e Sr. Yuki Shio-
mi. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar conforme original. 
São Paulo, 01 de Julho de 2019. Naohiko Imagawa - Presidente; Sr. Yuki Shiomi - Secretário. JUCESP 
certifico o Registro sob o n° 472.754/19-1 em 05/09/2019, Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Joisa Participações  S.A.
CNPJ/MF nº 02.172.049/0001-57 - NIRE 35300151089
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 11:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social 
Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, Cristiane de Arruda Botelho Si-
monsen Ticoulat e, Rowal S.A., CPF/MF 62.008.339/0001-91, NIRE 35.300.018.982, representada na pessoa de 
Mercedes de Arruda Botelho Simonsen. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente-Mer-
cedes de Arruda Botelho Simonsen; Secretária-Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: I. Reeleitas para compor a Diretoria: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, RG 5.906.121-SSP-SP, 
CPF/MF 013.304.068-26, para exercer o cargo de Diretora Presidente, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen, RG 
43.626.019-0-SSP/SP, CPF/MF 215.201.188-05, para exercer o cargo de Diretora Vice-Presidente, as quais exer-
cerão seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2022. As Diretoras, ora reeleitas, declaram 
que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em Lei que os impeçam de exercerem suas funções na 
Companhia. Tendo em vista que no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia está previsto que a sua administra-
ção será exercida por uma Diretoria composta de 2 a 4 membros e, atualmente os Diretores eleitos e em exercício 
são apenas a Diretora Presidente e a Diretora Vice-Presidente, os acionistas aprovaram a permanência de 2, car-
gos em aberto na Diretoria da Companhia, para preenchimento á posterior. II. Não houve outros assuntos a serem 
deliberados pelos Acionistas presentes Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
SP, 30/04/2019. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen-Presidente; Vanessa de Arruda Bote-
lho Simonsen-Secretária. JUCESP nº 470.372/19-9 em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - Sammedi

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - 
SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 26/09/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na 
Capital do Estado de São Paulo, em 1º chamada às 18h30, em 2º chamada às 19h30, e em terceira 
e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª do Contrato Social, deliberar em sede 
de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) eleição de diretoria; (b) eleição 
de conselho fiscal; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) administrativos da 
sociedade; (e) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a Serviço de 
Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta 
com 86 sócios. São Paulo, 03/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

HMKY Empreendimentos, Participações Administração S/A
CNPJ/MF nº 01.095.204/0001-16 – NIRE 35.300.144.376

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HMKY Empreendimentos, Participações Administração S/A, ficam convocados a comparecerem na sede 
social na Alameda Ribeirão Preto nº 401, sala 3, Bela Vista, no dia 12/09/2019 às 09:00 horas, para reunirem-se em AGO, a fim 
de deliberarem sobre a Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 
31/12/2018. 2) Eleição da Diretoria Executiva para cumprir o mandato pelo prazo de 03 anos. 3) Remuneração dos membros da 
Diretoria Executiva. 4) Outros assuntos. São Paulo 06/09/2019. Henry Maksoud Neto – Diretor Presidente. (07, 10 e 11/09/2019)

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 23 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 
nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre substituição de membro do Conselho de Administração 
da Companhia e (ii) instrução de voto da Companhia para que a mesma deliberação seja tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral da Companhia (“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 06 de setembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa

André Amaro da Silveira - Presidente do Conselho de Administração

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: em 18/07/19, às 09h30, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em virtude da presença de Acionistas
representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos: (i) o relatório da Administração,
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, devidamente publicados em
17/07/2019, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 8, 9 e 10, e no Jornal Empresas & Negócios, página 5. A presente ata é publicada na forma de extrato, 
nos termos da lei. Mesa - José Feres Kfuri Júnior, Presidente e Masayuki Nakazawa, Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation p.p. Tadaaki Kurakake; e
Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 461.163/19-6 de 29/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data/Hora/Local: 02/08/2019, às 10hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: 
Dispensada. Acionistas Fundadores: Paulo Giorgini, CPF 042.970.258-25, RG 13456156 
SSP/SP, Murilo Mendes Giorgini, CPF  419.831.788-70, RG 36691495 SSP/SP. Mesa: Pre-
sidente-Paulo Giorgini, Secretário-Murilo Mendes. Deliberação Aprovadas por Unanimida-
de: 1-Constituída a Interclínicas do Brasil Assistência em Operadora de Saúde S.A., a 
qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para 
este tipo societário. Subscrição e Forma de Integralização das Ações: O capital será de 
R$45.000,00, dividido em 45.000 ações ordinárias, de valor nominal de R$1,00 cada uma, 
indivisíveis em relação à sociedade, totalmente subscrito e será integralizado em moeda cor-
rente nacional, sendo que, 10% do capital deverá ser integralizado pelos acionistas fun-
dadores e depositado em instituição financeira nacional, até a data de protocolo da Ata 
de Assembléia Geral de Constituição, perante a JUCESP e os restantes 90% no prazo 
máximo de 360 dias após o registro dos estatutos na mesma JUCESP. 3-Eleição da Diretoria 
e Remuneração: Eleitos, para o período de 3 anos, para compor a 1ª diretoria da companhia: 
acionista Paulo Giorgini-Diretor Presidente, acionista Murilo Mendes Giorgini-Diretor Finan-
ceiro, os quais aceitaram os cargos, tendo sido destinado para a remuneração anual a impor-
tância de até R$100.000,00 para cada diretor. 4-Conselho Fiscal: Por não ser de funciona-
mento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho 
Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem. Declaração de Desimpedimento da 
Diretoria: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exer-
cer a Administração da sociedade. Encerramento: Nada mais. SP, 02/08/2019. Paulo Giorgi-
ni-Diretor Presidente; Murilo Mendes Giorgini-Diretor Financeiro. Raimundo Nonato Bor-
ges Araújo-OABSP 252991. JUCESP/NIRE: 3530054053-1 em 21/08/2019. Gisela Simiema 
Ceschin-Secretária Geral. Estatuto Social. Capítulo I-Da Denominação, Sede, Objeto e 
Duração. Artigo 1o-Sob a denominação de Interclínicas do Brasil Assistência em Opera-
dora de Saúde S.A., é instituída uma S.A., de capital fechado, que se regerá pelo presente 
Estatuto, nos termos da Lei 6.404/76 e mais a legislação aplicável nos casos omissos. Artigo 
2o-A sociedade terá a sua sede em SP/SP, Avenida Melchert, 926, 3o andar, Chácara Seis de 
Outubro, podendo sua administração estabelecer, onde convier, agências, filiais, sucursais e 
representações. Artigo 3o-A sociedade tem como objeto operar e comercializar planos de 
assistência à saúde e em conformidade a Lei 9656/98 e comercializará seus produtos após o 
registro na ANS-Agencia Nacional de Saúde. Artigo 4o-O prazo de duração da sociedade será 
por tempo indeterminado. Capítulo II-Do Capital Social e das Ações. Artigo 5o-O capital 
social da Companhia e de R$45.000,00, dividido em 45.000 ações ordinárias, de valor nomi-
nal de R$1,00 cada uma, indivisíveis em relação à sociedade. §Único-O direito de preferência 
para subscrição do aumento do capital social deverá ser exercido pelo acionista no prazo 
máximo de 30 dias da data da publicação, no órgão oficial, do competente aviso, sob pena de 
decadência. Artigo 6o-As ações ou títulos que as representem serão assinadas por 2 diretores 
e a cada ação corresponderá 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III-Da 
Assembléia Geral. Artigo 7o-A assembleia reunir-se-á, AGO, até o dia 30/04  decada ano, em 
dia, hora e local previamente anunciadas pela imprensa, como manda a lei, e AGE, sempre 
que os interesses sociais o exigirem, com observância dos preceitos legais. §Único-A assem-
bleia geral será convocada pelo Conselho de Administração e será presidida e secretariada 
por quem os acionistas presentes escolherem. Capítulo IV-Da Administração. Artigo 8o-A 
Companhia será administrada por 1 Diretoria, na forma de lei e do presente Estatuto Social, 
composta por 3 membros, designados Diretor Presidente, Diretor do Conselho Fiscal e Diretor 
Financeiro, nomeados entre brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral. 
Artigo 9o-O Conselho de Administração, eleito pela AGO com mandato de 3 ano, permitida a 
reeleição, compor-se-á de ate 3  membros efetivos, todos acionistas e residentes no País. 
§1o-Os membros do Conselho de Administração serão empossados pela assembleia geral 
que os eleger mediante termo lavrado e assinado no “Livro de Atas do Conselho de Adminis-
tração”. §2o-O Conselho de Administração reunir-se-á no mesmo dia de sua investidura para 

Interclínicas do Brasil Assistência em Operadora de Saúde S.A.
CNPJ/MF (Em Constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima - Interclínicas do Brasil Assistência em Operadora de Saúde S.A. 
escolher o seu Presidente. §3o-O Presidente do Conselho de Administração será substituído 
em suas ausências e ou impedimentos por qualquer dos outros conselheiros a ser escolhido 
em reunião do Conselho de Administração. §4o-No caso de vacância de cargo de conselheiro, 
um substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. Se ocorrer vacância na maio-
ria dos cargos, uma assembleia geral será convocada para proceder a nova eleição. Artigo 
10-O Conselho de Administração terá os poderes e as atribuições que a lei faculta. Artigo 11-0 
Conselho de Administração reunir-se-á sempre, que os interesses sociais o exigirem, por 
convocação de seu Presidente ou, na ausência e/ou impedimento deste, por qualquer conse-
lheiro, observado o prazo de antecipação de 3 dias. §Único-O Conselho de Administração 
deliberara com a presença de 2/3 de seus membros e suas decisões serão tomadas por 
maioria de votos. Artigo 12-A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, com mandato 
por 3  ano, admitida a reeleição da totalidade de seus membros, compor-se-á de até 6 mem-
bros, acionistas ou não, residentes no País. §Único-O mandato da Diretoria se prorroga, 
automaticamente até que seja publicada no DOESP a certidão de arquivamento, na JUCESP, 
da ata da assembleia geral que aprovou a gestão e as contas da Diretoria. Artigo 13-Com-
pete a Diretoria designar procuradores, em nome da companhia, devendo constar dos res-
pectivos instrumentos de procuração os atos e as operações que poderão praticar, a duração 
dos mandatos e a assinatura de dois diretores. Compete ainda a Diretoria: a) Representada 
por um só diretor ou um procurador: a.1: a prática de todos os atos de gestão normal do pa-
trimônio social; a.2: a representação ativa e passiva da sociedade, em Juízo ou fora dele, 
perante terceiros em geral, pessoas físicas e ou jurídicas, de direito público e/ou privado. b) 
Representada por dois diretores, por 1 diretor e um procurador ou por 2 procuradores: b.1: a 
prática de todo e qualquer ato, o qual, por qualquer forma, obrigue a sociedade ou envolva a 
sua responsabilidade. Artigo 14-A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o 
determinarem, podendo ser convocada pelo Conselho de Administração, por qualquer diretor 
ou pelo Conselho Fiscal, obedecida a antecedência de 3 dias. §Único-A Diretoria deliberará 
com a presença de 2/3 de seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria de 
votos. Artigo 15-O Conselho de Administração e a Diretoria terão seus honorários fixados 
pela assembleia geral que eleger o Conselho de Administração. Artigo 16-Como garantia de 
sua gestão, cada membro efetivo do Conselho de Administração e da Diretoria caucionara 1 
ação sua ou de um acionista, antes de sua investidura. §Único-Os mandatos dos conselhei-
ros e dos diretores iniciar-se-ão com o termo de posse de seus titulares e fundar-se-ão com 
a investidura de novos titulares. Capítulo V-Do Conselho Fiscal. Artigo 17-O Conselho 
Fiscal, que será eleito e instalado pela Assembleia geral em que for solicitado o seu funcio-
namento, compor-se-á de 3 membros efetivas e de igual número de suplentes. §1o-O Conse-
lho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere. §2o-Os suplentes substituirão 
os membros efetivos, automaticamente, na ordem de sua designação. Capítulo VI-Do Exer-
cício Social. Artigo 18-O exercício social começa a 01/01 e termina a 31/12 de cada ano. 
Artigo 19-Os órgãos da administração apresentarão a AGO proposta sobre a destinação a 
ser dada ao lucro líquido do exercício, obedecidos os dispositivos legais. §Único-Os acionis-
tas terão direito a 1 dividendo, equivalente a parcela de 33,33% do lucro líquido de cada 
exercício. Artigo 20-Poderão ser levantados balanços gerais, sempre que a administração os 
julgar oportunos, ficando ela autorizada a distribuir dividendos antecipados, que serão leva-
dos a conta dos lucros líquidos apurados nos aludidos balanços das reservas de lucros exis-
tentes no último balanço geral anual. §Único-Os balanços gerais a que alude o presente ar-
tigo serão transcritos no livro “Diário”. Capítulo VII-Da Dissolução, Liquidação e Extinção. 
Artigo 21-A dissolução e a liquidação com consequente extinção da sociedade serão efetu-
adas de acordo com a legislação em vigor. Artigo 22-Compete ao Conselho de Administra-
ção, se mantido pela assembleia geral, a escolha e nomeação do liquidante. Artigo 23-A 
assembleia geral que determinar a dissolução da sociedade escolhera os membros do Con-
selho Fiscal que acompanharão a liquidação. Artigo 24-Liquidado o passivo, o ativo rema-
nescente será distribuído aos acionistas na forma determinada em lei. 
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Especial

A taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8%, entre 2006 e 2018.

Letycia Bond/Agência Brasil

Foram ouvidas, por telefone, 52.395 pessoas 
maiores de 18 anos de idade, entre fevereiro 
e dezembro de 2018. A amostragem abrange 

as 26 capitais. Para o secretário de Vigilância em 
Saúde, Wanderson Oliveira, apesar de ter havido 
melhora no cardápio, o brasileiro ainda compra 
muitos itens calóricos e sem tanto valor nutricio-
nal. “Temos ainda um aumento maior de obesidade 
porque ainda há consumo muito elevado de alimen-
tos ultraprocessados, com alto teor de gordura e 
açúcar.” 

Segundo ele, o excesso de peso é observado so-
bretudo entre pessoas de 55 e 64 anos e com menos 
escolaridade. O estudo mostra que, no período, 
houve alta do índice de obesidade em duas faixas 
etárias: pessoas com idade que variam de 25 a 34 
anos e de 35 a 44 anos. Nesses grupos, o indicador 
subiu, respectivamente, 84,2% e 81,1% ante 67,8% 
de aumento na população em geral.

A capital com o menor índice de obesidade foi 
São Luís, com 15,7%. Na outra ponta, está Manaus, 
com 23% de prevalência. O ministério destacou 
que, no ano passado, ocorreu uma inversão quanto 
ao recorte de gênero. Diferentemente do padrão 
verificado até então, identificou-se um nível maior 
de obesidade entre as mulheres. A percentagem 
foi de 20,7% contra 18,7% dos homens.

Além de conferir a prevalência de obesidade, a 
Vigitel reúne dados sobre o excesso de peso. Os 
pesquisadores concluíram que mais da metade da 
população brasileira (55,7%) se encontra nessa 
condição, índice que resultou de um crescimento de 
30,8%, acumulado ao longo dos 13 anos de análise. 
Em 2006, a proporção de brasileiros com excesso 
de peso era de 42,6%.

Nesse quesito, o grupo populacional com predo-
minância é o de pessoas mais jovens, com idade 
entre 18 e 24 anos. As mulheres apresentaram um 
crescimento mais significativo do que os homens. 

Obesidade no país aumentou entre 
2006 e 2018, diz pesquisa

O delas aumentou 40%, ao passo que o deles su-
biu 21,7%. A pesquisa também constatou que os 
brasileiros têm seguido uma linha de hábitos mais 
saudável. O consumo regular de frutas e hortaliças, 
por exemplo, passou de 20% para 23,1%, entre 
2008 e 2018, uma variação de 15,5%.

A recomendação é da ingestão de, no mínimo, 
cinco porções diárias 
desses alimentos, cin-
co vezes por semana, 
segundo parâmetros da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Com 
base nessa referência, 
a Vigitel considera que 
as mulheres têm se ali-
mentado melhor, já que 
27,2% delas mantêm o 
consumo recomendado. 

Entre homens, a taxa 
é de 18,4% e, entre 
brasileiros, de 23,1%. 
Outro registro positivo 
diz respeito à prática 
de atividades físicas no 
tempo livre. A taxa subiu 25,7%, na comparação de 
2009 com 2018. O salto foi de 30,3% para 38,1%.

A dedicação a uma rotina de exercícios que dure 
ao menos 150 minutos semanais, é algo mais comum 
entre homens (45,4%) do que mulheres (31,8%). 
Adultos com idade entre 35 e 44 anos geraram o 
aumento mais expressivo na última década, de 

40,6%. A taxa global de inatividade física sofreu 
queda de 13,8% em relação a 2009. O percentual 
de inatividades das mulheres é de 14,2% e o dos 
homens, ligeiramente inferior, de 13%. 

Ao mesmo tempo em que muitos deixam o se-
dentarismo, um número maior de pessoas também 
afasta da mesa refrigerantes e bebidas açucaradas. 

Ao todo, de 2007 a 2018, 
o índice de consumo 
desses produtos caiu 
53,4% entre adultos das 
capitais.

Em material distribuído 
à imprensa, o ministério 
ressalta que uma das me-
didas do governo federal 
para promoção de uma 
alimentação adequada 
é um acordo fechado 
com representantes da 
indústria alimentícia, 
que se comprometeram 
a reduzir a quantidade 
de açúcar em produtos. 

Segundo a pasta, o acordo, feito em novembro 
de 2018, deve atingir mais da metade das bebidas 
adoçadas, biscoitos, bolos, misturas para bolos, 
produtos lácteos e achocolatados que chegam às 
prateleiras dos mercados. A previsão é de que 144 
mil toneladas de açúcar deixem de ser usadas nos 
produtos até 2022.

No documento, o ministério ressalta que nos últi-
mos anos os entrevistados da pesquisa Vigitel têm 
demonstrado um conhecimento mais amplo sobre 
saúde,o que facilita a descoberta de doenças como 
diabetes. Na avaliação da pasta, outro fator que 
tem contribuído para os diagnósticos é o acesso 
às Unidades Básicas de Saúde (UBS), na Atenção 
Primária. De 2006 para 2018, houve um aumento 
de 40% no volume de pessoas diagnosticadas com 
a doença.

O balanço mais recente, feito no ano passado, 
contabilizou 7,7% da população adulta brasileira 
com o quadro de diabetes confirmado, proporção 
que era de 5,5% em 2006. As mulheres têm um 
percentual maior de diagnóstico: 8,1%. O índice 
dos homens é de 7,1%. Segundo o ministério, no 
intervalo de 2008 a 2018, o acesso a medicamentos 
para diabetes aumentou em mais de 1.000%.

No ano passado, foram distribuidos 3,2 bilhões 
de medicamentos a 7,2 milhões de pacientes. Em 
2008, o quantitativo foi de 274 milhões de unidades 
entregues a 1,2 milhão de pacientes. Atualmente, 
o SUS oferta de forma gratuita o tratamento me-
dicamentoso para a doença, entre eles, cloridrato 
de metformina, glibenclamida e insulinas NPH e 
regular. Em 2018, a pasta investiu R$ 726 milhões 
na aquisição dos medicamentos.

Conselho Federal de Nutricionistas/Reprodução

Enquanto parte dos brasileiros 
incorporou mais frutas e hortaliças 
à dieta e tem se exercitado mais, 
outra parcela da população está 
fi cando mais obesa. De acordo com 
a Pesquisa de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel), divulgada pelo Ministério 
da Saúde, a taxa de obesidade no 
país passou de 11,8% para 19,8%, 
entre 2006 e 2018.

A pesquisa Vigitel reúne dados sobre o excesso de 
peso e confere a prática de exercícios.
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Entrevistados têm demonstrado conhecimento sobre sua saúde, o que pode ajudar na prevenção do diabetes.
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Compliance, que vem do verbo em inglês to comply, 

nada mais é do que estar em conformidade com 

as leis, padrões éticos, regulamentos internos e 

externos. É um sistema de controle interno que 

permite esclarecer e proporcionar maior segurança 

àqueles que utilizam a contabilidade e decorrentes 

demonstrações fi nanceiras para análise econômico-

fi nanceira, minimizando assim os riscos fi nanceiros 

perante o mercado em que a empresa atua. 

O compliance seria um compilado de ações que, 
quando colocadas em prática, garantem ética 
e transparência das relações entre empresas e 

o Poder Público.
Fala-se que o compliance surgiu na virada do século 

XX com a criação do Banco Central dos Estados Uni-
dos e foi intensifi cado na década de 70 com a criação, 
também nos Estados Unidos, da lei anticorrupção 
transnacional, a Foreing Corrupt Practies Act (FCPA), 
que endureceu as penas para organizações americanas 
envolvidas com corrupção no exterior.

No transcorrer dos anos, com o aumento dos casos de 
corrupção envolvendo empresas privadas e governos, 
diversas companhias iniciaram, de maneira espontânea, 
a adoção de práticas de compliance e tiveram uma boa 
recepção pelo mercado.

Aqui no Brasil foi durante o governo Collor que o 
tema ganhou destaque, com a adequação do país aos 
padrões éticos e de combate à corrupção, ja que hou-
ve uma abertura comercial grande entre o Brasil e as 
empresas internacionais.

A difusão do compliance se fortaleceu com a promul-
gação da Lei n° 12.846/13, a famosa Lei Anticorrupção 
e de sua regulamentação pelo Decreto n° 8.420/15.

Para iniciar o compliance, a empresa deverá elaborar 
um código de conduta e aplicá-lo em todos os escalões, 
criar um canal de denúncias de comportamentos inade-
quados aos preceitos da empresa, de acesso seguro aos 
funcionários e principalmente, deixar claro que, além 
de cumprir todos os regulamentos, a empresa não se 
envolve com práticas aparentemente legais, mas que 
podem ser moralmente questionáveis. 

A Lei Anticorrupção prevê vantagens às empresas 
que apresentam um setor de compliance estruturado, 
caso elas se enquadrem nos crimes previstos na referida 
Lei. O monitoramento dos programas de compliance 
é feito mediante revisão periódica da análise de riscos 
jurídicos e socioambientais, revisão e adequação do 
treinamento, ações específi cas para áreas sensíveis e 
de alto risco.

O compliance distingue-se da auditoria interna ao 
passo que a auditoria é designada por um deter-
minado tempo e ocorre de maneira esporádica, 
já uma equipe de compliance irá atuar a todo o 
tempo dentro da empresa, estabelecendo, tanto 

Eduardo Moisés

COMPLIANCE 
és

para os que estão de fora, como para os colaboradores, 
qual a imagem que a empresa quer passar e seu 

comprometimento em buscar soluções antes que o 
problema apareça.

O compliance empresarial nada mais é que o dever de 
estar em conformidade com os atos e normas, internos 
e externos que a empresa precisa se adaptar, servindo 
para mostrar a empresa que os padrões seguidos estão 
de acordo com as normas de controle. Isso em todas 
as áreas (direito trabalhista, direito empresarial, 
direito tributário e fi scal).

Um dos principais compliances dentro da em-

presa é o trabalhista, pois ali estarão discriminados 
direitos, deveres, normas e obrigações de todos os 
funcionários, sejam eles gestores, alta administração, 
gerentes etc. Ao efetivar o compliance nas relações de 
trabalho, o ambiente se torna mais seguro e transpa-
rente, refl etindo diretamente em resultados positivos 
na produtividade e qualidade da atividade empresarial.

Por sua vez, o compliance tributário está intrinsica-
mente ligado aos padrões de honestidade e de inte-
gridade adotados nas normas internas, ao passo que  
é diretamente relacionado à prevenção dos riscos de 
violação às leis tributárias.

Tais mecanismos de compliance tributário buscarão 
diminuir os riscos de cometimento de ilegalidades 
relacionadas com a legislação tributária, como por 
exemplo, a concessão de benefícios irregulares, isen-
ções, subsídios e tratamentos diferenciados indevidos, 
reduzindo o risco de condutas desonestas, vantagem 
ilícita, suborno etc.

Por fi m, o compliance fi scal, tão essencial diante da 
complexidade imposta pela legislação, das atualizações 
constantes, documentos emitidos pela receita federal, 
vendas, compras, estoque, custos, números patrimo-
niais, transações bancárias e folhas de pagamento. 

A necessidade de organizar as disciplinas fi scais 

e cumprir toda a regulamentação, diretrizes e po-
líticas estabelecidas pela lei faz com que o compliance 
fi scal seja o pulmão de uma empresa, mantendo a área 
fi nanceira e contábil da empresa nos trilhos.

Uma empresa com sistemas de organização e normas 
de controle passa credibilidade e solidez no mercado, 
facilitando negócios e investimentos. 

Fonte: Agência Brasil 

São Paulo, quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

ENERGIA MENTAL

Peça ajuda e libere
Apenas o exponha. Declare ao Universo o que você precisa 

ou quer criar para si e para sua vida e depois o libere. Saia e 
divirta-se. Libere o que precisa ser feito, especialmente um 
pouco, para que você possa liberar a energia mental do que é 
do seu campo de experiências atuais.

Pensamento para hoje: “Lembre-se de sair e se divertir um 
pouco. É importante deixar de lado as experiências cotidia-
nas para que você possa se concentrar na grande cena e nas 
realizações desejadas. “

E assim é
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

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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CONTRATAR APRENDIZ PARA ATIVIDADE INSALUBRE
Empresa ao contratar um aprendiz, pode colocá-lo em atividade insa-
lubre? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIA DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE CLÍNICA MÉDICA, ENTRE-
TANTO NÃO POSSUI O CRM, TERÁ ALGUM IMPEDIMENTO NO 
MOMENTO DA APOSENTADORIA? 

Esclarecemos que perante a legislação previdenciária não há nada 
que vincule ser sócia de uma empresa e ser obrigada a ter formação 
profissional no segmento da empresa para realizar as contribuições 
previdenciárias. Desta forma, se feito o recolhimento previdenciário 
correto não há por que ser negado qualquer benefício previdenciário.

DISPENSA DA CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
ME e EPP possuem algum limite de faturamento para a dispensa da 
contratação de menor aprendiz? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARCELA QUEBRA DE CAIXA
A verba “Quebra de Caixa” deve ter incidências em 13º e férias, além 
do INSS, FGTS e IR? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE PEDIU DEMISSÃO, PODERÁ SER READMITIDO 
COM CONTRATO INTERMITENTE?

O empregado que pede demissão poderá ser readmitido até 
como intermitente, contudo, por prevenção, se o contrato 
anterior foi a prazo indeterminado, deve o empregador aguardar 
no mínimo, 90 dias, para readmiti-lo, contados a partir da data 
em que formalmente a rescisão se operou.

DESCONTAR RESTANTE DOS VALES-TRANSPORTES
Funcionário que foi demitido nos primeiro 10 dias do mês, possui parte 
do valor do vale-transporte pagos, a empresa pode descontar a dife-
rença na rescisão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A erradicação global da 
malária, uma das do-
enças mais antigas e 

mortais do mundo, pode ser 
alcançada até 2050, mostra 
novo estudo publicado ontem 
(9) pela comissão para a ma-
lária da revista científi ca The 
Lancet. “Um futuro livre de 
malária pode ser alcançado 
tão cedo como em 2050”, diz 
o estudo, de autoria de 41 
dos principais especialistas 
mundiais em malária, ciências 
biomédicas, economia e polí-
ticas de saúde.

A pesquisa mostra as evidên-
cias científi cas, combinando-as 
com novas análises epide-
miológicas e fi nanceiras que 
demonstram que - com as fer-
ramentas e estratégias certas e 
o fi nanciamento adequado - a 
erradicação da doença é possí-
vel no espaço de uma geração. 
Os especialistas identificam 
três medidas para inverter a 
curva de progressão da doença, 
acelerando a queda dos casos 
de malária em nível mundial, 
incluindo um aumento anual de 
cerca de US$ 2 bilhões.

Entre as propostas dos 
especialistas estão melhorar 
a gestão e implementação 
dos atuais programas de 
controle da malária, fazer 
uso mais eficiente das atuais 
ferramentas, desenvolver 
técnicas inovadoras que per-
mitam ultrapassar os desafios 
biológicos da erradicação e 
disponibilização, por parte 

Novo estudo mostra que erradicação 
da malária será possível até 2050

“Um futuro livre de malária pode ser alcançado tão cedo como em 2050”, diz o estudo
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Com as ferramentas e estratégias certas e o fi nanciamento ade-

quado - a erradicação da doença é possível

no espaço de uma geração.

transmissores (vetores) aos 
atuais inseticidas e medica-
mentos.

A maioria dos novos casos 
de malária surge em apenas 29 
países, que são responsáveis 
por 85% das mortes registradas 
em 2017. Entre os 29 países, 
apenas dois - Papua Nova Gui-
né e Ilhas Salomão - não estão 
localizados na África. Apenas 
dois países africanos - Nigéria 
e República Democrática do 
Congo - são responsáveis por 
36% dos casos da doença em 
nível mundial. 

“Apesar dos progressos inédi-
tos, a malária continua a privar 
comunidades em todo o mundo 
do seu potencial econômico, 
particularmente na África, onde 
apenas cinco países carregam 
quase metade do peso global 
[da doença]”, adiantou Winnie 
Mpanju-Shumbusho, membro 
do RBM Partnership to End 
Malaria e co-presidente da 
comissão The Lancet para a 
erradicação da malária.

Ao comentar o estudo, o dire-
tor-geral da OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, considerou 
a meta “ousada”, levando em 
conta que o objetivo não poderá 
ser alcançado “com as atuais 
ferramentas e abordagens”. Por 
isso, apelou para “redobrados 
esforços” na investigação e 
desenvolvimento, maior e mais 
efetivo investimento e sistemas 
de saúde robustos, baseados na 
saúde primária e na cobertura 
universal (RTP/ABr). 

dos países onde a malária é 
endêmica, de investimento 
financeiro adequado. “Por 
muito tempo, a erradicação da 
malária foi um sonho distante, 
mas agora temos provas de 
que a doença pode e deve ser 
erradicada até 2050”, disse 
Richard Feachem, co-presi-
dente da Comissão Lancet 
para Erradicação da Malária 
e diretor do Grupo de Saúde 
Global da Universidade da 
Califórnia, San Francisco.

“O estudo diz que a erradi-
cação da malária é possível 
no tempo de uma geração, 
mas para alcançar essa visão 
comum não podemos continu-
ar com a abordagem atual. O 
mundo está num ponto crítico 
e devemos desafi ar-nos com 
metas ambiciosas e comprome-

ter-nos com as ações ousadas 
necessárias para as alcançar”. 
Desde 2000, a incidência da 
malária e a taxa de mortali-
dade em nível global caíram 
36% e 60”, respectivamente. 
Foi registrado no período um 
aumento do investimento na 
prevenção e tratamento da 
doença, que em 2016 chegou 
a US$ 4,3 bilhões

Hoje, mais da metade dos 
países estão livres da malária. 
Apesar dos progressos e dos 
esforços globais, mais de 200 
milhões de casos  são registra-
dos em todo o mundo a cada 
ano, causando mais de 500 mil 
mortes. Os casos de malária 
aumentaram em 55 países da 
África, Ásia e América Latina e 
crescem as preocupações com 
a resistência dos mosquitos 

O Brasil acaba de receber o primeiro 
laboratório de bioengenharia de tecidos 
do país. A unidade, que foi inaugurada 
no Rio de Janeiro, usará amostras de pele 
humanas para testes e isso substituirá o 
uso de animais como cobaias. O labora-
tório, que é uma fi lial da Epskin, fi ca no 
Centro de Pesquisa e Inovação, no campus 
do Fundão da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 

Além disso, essa é a terceira unidade 
que entra em operação no mundo. As 
outras estão localizadas em Lyon, na Fran-

ça, e Xangai, na China. A unidade usará 
fragmentos de pele que são descartados 
em cirurgias plásticas, mas para obter a 
sua matéria-prima, o laboratório precisará 
primeiro da autorização do paciente. 

Com isso, os cientistas poderão retirar 
os queratinócitos e multiplicar a principal 
célula da epiderme. Os tecidos irão levar 
cerca de 17 dias para fi carem prontos e 
serão usados para os cientistas avaliarem 
as consequências de um produto na pele, 
como uma possível irritação ou a perme-
abilidade (ANSA).

Brasil recebe laboratório de criação de pele para pesquisas

Unidade é a terceira que entra em

funcionamento no mundo.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:
THIAGO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão polidor de veículos, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.197 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa (22/01/1990), residente 
e domiciliado Rua Paulo Amaral, 39, casa 04, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hilda Maria da Conceição de Melo. FERNANDA CARVALHO JOR-
GE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/153.FLS.
058-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (19/11/1991), residente e domiciliada Rua Paulo Amaral, 39, casa 04, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joselito Lima Jorge e de Gilene 
de Carvalho Silva.

JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (12/09/1966), residente e domiciliado Rua Abelardo Luz, 165, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Oliveira Filho e de Maria Marcia de Oliveira. 
ROSE MARY APARECIDA MAGIOLO NOGUEIRA, estado civil viúva, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (27/09/1965), residente e 
domiciliada Rua Abelardo Luz, 165, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Magiolo 
e de Duzolina Citteli Magiolo.

BRUNO JOSÉ ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atenden-
te, nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/108.FLS.120 SUZANO/SP), Suzano, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa (24/11/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Barra de Guabiraba, 337, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Valdemir José dos Santos e de Maria Lozimar da Anunciação. MARIA BRUNA DOS 
SANTOS BARROS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Salitre, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/008.FLS.075-SALITRE/CE), Salitre, CE no dia três de se-
tembro de mil novecentos e noventa e seis (03/09/1996), residente e domiciliada Rua 
Barra de Guabiraba, 337, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio de Barros 
e de Marineide dos Santos.

BRENO SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de estoque, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/322.FLS.065-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e oito (23/09/1998), residente 
e domiciliado Rua Gonçalo Brandão, 70, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Melquisedeque Bastos de Sousa e de Rosemar dos Santos Sil-
va. MARGARIDA KESSYA CARVALHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/005.FLS.086-3º DISTRITO DE 
COQUEIRO SECO/AL), Maceió, AL no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e 
noventa e oito (22/04/1998), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 135, casa 01, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josuel Miguel da Silva e de 
Luciana Carvalho de Oliveira.

FERNANDO HENRIQUE ARACENA, estado civil solteiro, profi ssão técnico jurídico, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/038.FLS.213 CANGAÍBA/SP), Guaru-
lhos, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e um (02/06/1991), residente 
e domiciliado Rua Monte Horebe, 128, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Marco Javier Aracena Vargas e de Filomena de Jesus Vargas. PATRICIA DA MATA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila Formo-
sa, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.089V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de agosto de mil novecentos e noventa e dois (07/08/1992), residente e domiciliada 
Rua Monte Horebe, 128, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Carlos dos Santos e de Adnea da Silva Mata.

JEAN ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/191.FLS.202-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/08/1985), residente e domiciliado Rua Beleza Pura, 42, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evandro Mario dos Santos e de Lucia 
Helena da Cruz Santos. MARIA ELISA RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão pas-
sadeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de novembro de 
mil novecentos e setenta (08/11/1970), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 14, 
quadra J, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Linea Ramos da Silva.

BALDOINO FRANCISCO DE ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de pedreiro, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.126V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (17/09/1987), 
residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 10, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge da Silva e de Lindinalva Silva de Araujo. SURYA CAROLINE 
DA CRUZ VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Osasco, neste 
Estado (CN:LV.A/085.FLS.208-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia 
vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e dois (27/07/1992), residente e domi-
ciliada Rua Trevo de Santa Maria, 19, B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rafael Vieira e de Maria José da Cruz Vieira.

GILBERTO UCHÔA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão micro empresário, nasci-
do em Acopiara, Estado do Ceará (CN:LV.A/028.FLS.194V 1° OFÍCIO DE ACOPIARA/
CE), Acopiara, CE no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(27/12/1966), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 19, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Marques da Silva e de Maria Uchôa 
de Oliveira. PRISCILA TAVARES DO REGO, estado civil solteira, profi ssão professo-
ra, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/162.FLS.026V-1° SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e seten-
ta e oito (03/12/1978), residente e domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 19, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Tavares do Rego e de Alice 
Siqueira do Rego.

DANILO BATISTA DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.111-SUBDISTRITO PIRITUBA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e seis (15/05/1986), residente e 
domiciliado Rua Baltazar Teles, 304, bloco A, apartamento 13, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Batista de Moraes e 
de Mara Ormenio Batista de Moraes. LUANA REGINA DA SILVA, estado civil divorcia-
da, profi ssão demonstradora, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e um (28/10/1981), 
residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 304, bloco A, apartamento 13, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Luiz da Silva e 
de Ana Lucia Sobral da Silva.

RAFAEL CARRARA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e 
setenta e oito (24/03/1978), residente e domiciliado Rua Guanambi, 40, Vila Bozzini, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilson Carrara e de Maria Aparecida Carrara. 
JOYCE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nas-
cida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (10/03/1984), residente e domiciliada Rua Guanambi, 
40, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Alberto dos Santos e 
de Zilma dos Santos.

PABLO MARTINS DA SILVA AVELINO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 042,FLS.586-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e dois 
(18/08/1992), residente e domiciliado Rua Flor das Almas, 439, Vila Verde, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Avelino e de Nilcélia Martins da Silva. CAROLINE 
TELES DE LEMOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ta-
tuapé, nesta Capital (CN;LV-A-1P60,FLS.148V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de abril de mil novecentos e noventa e dois (05/04/1992), residente e domiciliada 
Rua Cecília Iter, 599, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Ferrei-
ra de Lemos e de Maria Aparecida Ferreira Teles de Lemos.

LUCAS DA SILVA MEDEIROS PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce boy, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/310.FLS.163-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de maio de mil novecentos e noventa e oito (12/05/1998), residente e domiciliado 
Rua Isidoro de Lara, 260, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Medeiros Paiva e de Maria 
José da Silva. ANGELA VARGAS SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão balconis-
ta, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.215-V ITAQUAQUECETUBA/
SP), Suzano, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e nove 
(31/01/1999), residente e domiciliada Rua Arturo Vital, 180, bloco A, apartamento 11, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alison Alves 
Santiago e de Catia de Souza Vargas.

JOSÉ ADRIANO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Bezerros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/013.FLS.274-BEZERROS/
PE), Bezerros, PE no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e um 
(24/08/1971), residente e domiciliado Praça Jandaira, 93, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra da Silva e de Maria Amelia 
da Conceição. FERNANDINA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do-
méstica, nascida em Princesa Isabel, Estado da Paraíba (CN:LV.A/029.FLS.568-PRIN-
CESA ISABEL/PB), Princesa Isabel, PB no dia dezoito de abril de mil novecentos e 
sessenta e um (18/04/1961), residente e domiciliada Praça Jandaira, 93, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domicio Antonio dos Santos 
e de Maria Candida dos Santos.

EVERALDO DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão sub gerente, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (12/06/1984), residente e domiciliado Rua Irará, 367, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo dos San-
tos e de Maria das Neves de Jesus. MARCIA REGINA GUEDES SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-076,FLS.150V 
LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oi-
tenta e um (29/07/1981), residente e domiciliada Rua Bela Vista, 718, Jardim Leblon, 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Pirajê Ferreira Silva e de Marciria de 
Fatima Guedes Silva.

MATEUS ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Pa-
catuba, Estado de Sergipe (CN:LV.A/012.FLS.244V-3º OFÍCIO DE PACATUBA/SE), 
Pacatuba, SE no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(26/09/1995), residente e domiciliado Avenida dos Agapantos, 25, A, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eginaldo Alves Santos e de 
Josefa Cleide Souza dos Santos. ANA FLAVIA DA SILVA RAMOS, estado civil soltei-
ra, profi ssão vendedora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/100.
FLS.290V ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil nove-
centos e noventa e sete (10/09/1997), residente e domiciliada Avenida dos Agapantos, 
25, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Cesar Ribeiro Ramos e de Regiane Pereira da Silva.

THIAGO DA CRUZ BISPO, estado civil solteiro, profi ssão operador de atendimento, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/188.FLS.083V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de julho de mil novecentos e noventa e três (31/07/1993), re-
sidente e domiciliado Rua Mário Quarini, 39, casa 03, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Willian Marques Bispo e de Maria 
Aparecida da Cruz. TAINARA MARTINS TAVARES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/274.FLS.294V JA-
BAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (21/03/1995), residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 319, bloco A, 
apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Josemar Tavares Sabino e de Maria Gorete Martins Tavares.

FABIO DOS SANTOS VIANA, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/089.FLS.254-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de julho de mil novecentos e oitenta e seis (23/07/1986), residente e domicilia-
do Rua Antônio Gandini, 572, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rivaldo Pedro 
Viana e de Ivete Aurea dos Santos. JULIANA DOS SANTOS SECKLER, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:L-
V.A/075.FLS.005V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil 
novecentos e noventa e um (19/03/1991), residente e domiciliada Rua Aricurana, 
191, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Seckler e de Maria de Fatima dos Santos Seckler.

BRYAN OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.214V TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e seis (23/06/1986), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1633, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Gomes da Silva e de Enilverli Oliveira 
da Silva. MIRELLA ROSA ALVES TORQUATO, estado civil solteira, profi ssão ins-
trumentadora cirúrgica, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/093.
FLS.003V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos 
e noventa e quatro (01/05/1994), residente e domiciliada Rua Sebastião Miguel da 
Silva, 159, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Alves Tor-
quato e de Erivanda Rosa Barbosa de Souza Torquato.

TIAGO ROBERTO DONÁ, estado civil solteiro, profi ssão técnico de radiologia, nas-
cido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A 048,FLS.188-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e noventa (13/07/1990), 
residente e domiciliado Rua Diogo de Sousa, 193, casa 01, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Doná e de Maria Marta Aparecida Lobato Doná. 
AMANDA TRANQUILINO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-057,FLS.182-VILA MA-
TILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (16/05/1994), residente e domiciliada Rua Diogo de Sousa, 193, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Tranquilino e de Magali 
de Souza Silva Tranquilino.

FAUSTO RABELO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico optico e opto-
metria, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.173-
SUBDISTRITO INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de 
mil novecentos e oitenta e seis (28/06/1986), residente e domiciliado Rua Almadina, 
22, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo José Rabelo de Lima e de Ve-
ralucia Nascimento de Lima. ALESSANDRA RIBEIRO DE AZEVEDO, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/09/1984), resi-
dente e domiciliada Rua Almadina, 22, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Douglas de Azevedo e de Neide Rosa Ribeiro de Azevedo.

RUBENS ALVES BISPO, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-206,FLS.052V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e dois (26/09/1992), re-
sidente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 02, apartamento 134, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Inacio Bispo e de Antonia 
de Fatima Bispo. CLARA ARAÚJO GARCIA LEAL, estado civil solteira, profi ssão 
arquiteta e urbanista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-096,FLS.128 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e 
noventa e três (01/06/1993), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 
02, apartamento 134, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Garcia Leal e de Lucimária de Souza Araújo.

GUSTAVO ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital (CN;LV-A-452,FLS.162-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(30/12/1996), residente e domiciliado Rua Trevo de Santa Maria, 487, casa 03, Par-
que Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Araujo da Silva e de Gil-
mara Cristina da Silva. GISELI NOGUEIRA MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-200,FLS.165 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e qua-
tro (31/03/1994), residente e domiciliada Rua Trevo de Santa Maria, 487, casa 03, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Américo Mendes e de 
Tania Cristina de Macedo Nogueira Mendes.

ADRIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão programador, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 031,FLS.77V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e oito 
(05/11/1978), residente e domiciliado Rua Paola Vasto Faro, 08, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira da Silva e de Jonila Maria da 
Silva. CLEONICE PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em Alvaro de Carvalho, neste Estado, Alvaro de Carvalho, SP 
no dia treze de setembro de mil novecentos e sessenta e um (13/09/1961), residente 
e domiciliada Rua Paola Vasto Faro, 08, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Maria das Graças Pereira da Silva.

MATHEUS URSULINO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão promotor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/377.FLS.285-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
março de dois mil (07/03/2000), residente e domiciliado Rua Francesco Calegari, 
165, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Ursulino Dias e de Maria Cristina de Souza Borges. JÉSSICA CAVALCANTE 
RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora de televendas, nascida em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/699.FLS.100 1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete 
(13/02/1997), residente e domiciliada Rua Cole Porter, 148, apartamento 12-A, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Vieira 
Ribeiro Filho e de Fabiana Cristine Cavalcante.

EDILSON JESUS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascido em Araci, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.074 ARACI/BA), Araci, BA no 
dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e seis (09/05/1986), residente e domi-
ciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 1020, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Balbino Otaviano de Sousa e de Maria Otilia de 
Jesus. SEVERINA ALBERTINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão fi scal 
de caixa, nascida em Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/041.FLS.030-
TIMBAÚBA/PE), Timbaúba, PE no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (06/09/1989), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 1020, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria 
Albertino dos Santos e de Carmelita Maria dos Santos.

JAIRO JOSÉ GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista carretei-
ro, nascido em Floresta, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 007,FLS.151-DISTRITO 
DE AIRI/FLORESTA/SP), Floresta, PE no dia vinte e cinco de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e um (25/12/1981), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 
1203, bloco 07, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Francisco de Souza e de Maria Bernadete Gomes de Souza. SILVANA IRACÍ DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Floresta, Estado 
de Pernambuco (CN:LV-A-060,FLS.226V FLORESTA/SP), Floresta, PE no dia vinte 
e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro (23/12/1984), residente 
e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 07, apartamento 14, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvino Cicero da Silva e de Irací Alexandrina 
da Silva.

VINICÍUS DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de RH, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.126 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (05/02/1997), resi-
dente e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 273, bloco 02, apartamento 23, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Vieira e 
de Jeilma dos Santos Vieira. WELLINGTON FREIRE, estado civil solteiro, profi s-
são professor, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/284.
FLS.082V CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de 
mil novecentos e oitenta e sete (17/10/1987), residente e domiciliado Avenida Padre 
Gregório Mafra, 273, bloco 02, apartamento 23, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Silvio Freire e de Márcia Marli Varella Freire.

ÁDONAY ALVES SIQUEIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 025,FLS.124-DISTRITO 
DE SÃO BENEDITO-SANTA LUZIA/MG), Belo Horizonte, MG no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e noventa e seis (23/04/1996), residente e domiciliado Rua 
Monte Sinai, 55, CASA 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osmar Vieira da Silva e de Cristiane Alves Siqueira Vieira. BIAN-
CA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN;LV-A-397,FLS.291V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
maio de dois mil e um (14/05/2001), residente e domiciliada Rua Monte Sinai, 55, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Alves Filho e de Girleide Jorge de Oliveira.

MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-237,-
FLS.257V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e oito (15/01/1998), residente e domiciliado Rua Toledo Caste-
lanos, 220, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Julio Eduardo dos Santos e de Rosana Lucinda da Mata dos Santos. JÉSSICA 
APARECIDA GOMES MATHEUS, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN;LV-A 109,FLS.097V-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (05/01/1998), 
residente e domiciliada Rua Mateus Mendes Pereira, 150, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djair Matheus e de Miriam Rita 
Gomes de Oliveira.

LUCAS RODRIGUES DE MOURA, estado civil solteiro, profissão torneiro revol-
ver, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/236.FLS.291V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (06/11/1995), 
residente e domiciliado Rua Major Vitorino de Sousa Rocha, 191, Vila Santa Te-
resinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos de Moura e de 
Judite Rodrigues Passos de Moura. TIFFANY FOIZER BEZERRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/133.FLS.147 2° SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, 
SP no dia oito de abril de mil novecentos e noventa e sete (08/04/1997), residente 
e domiciliada Rua Audiências de Luz, 286, bloco B, apartamento 54, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldenir da Silva 
Bezerra e de Joelma Foizer.

BRUNO DOS SANTOS CUSTODIO, estado civil solteiro, profi ssão operador de má-
quinas, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/200.FLS.117-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e seis (11/01/1986), residente e domiciliado Rua Cavaleiro da Lua, 11, 
casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Roberto Custodio e de Ione dos Santos. CLAUDIA ISABEL DA SILVA 
PINHEIRO, estado civil viúva, profi ssão técnico de enfermagem, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e setenta e 
nove (13/03/1979), residente e domiciliada Rua Cavaleiro da Lua, 11, 02, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Beserra da 
Silva e de Raimunda Fortes da Silva.

GILMAR MARQUES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão afi nador, nascido em 
Canavieiras, Estado da Bahia (CN:LV-A-030,FLS.124-SANTA LUZIA/BA), Canaviei-
ras, BA no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro (05/04/1974), re-
sidente e domiciliado Rua Malmequer do-campo, 519, Gleba do Pêssego, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rodrigues dos Santos e de Gildava Marques dos 
Santos. MARIA LIRA DA SILVA NETA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 026,FLS.167-1º DIS-
TRITO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE), Vitória de Santo Antão, PE no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (17/02/1983), residente e 
domiciliada Rua Malmequer-do campo, 519, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio da Silva e de Deocleciana Maria Bezerra.

MARLUCE FERREIRA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Distrito de Penha do Cassiano, Município de Governador Valadares, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/008.FLS.094-PENHA DO CASSIANO/MG), Governador Va-
ladares, MG no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta (19/02/1970), 
residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 154, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Candido Batista e de Luzia Ferreira Santana. 
MARCIA APARECIDA FARIA CLARO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Bauru, neste Estado (CN:LV.A/106.FLS.189-1° SUBDISTRITO DE BAU-
RU/SP), Bauru, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e sessenta 
e sete (24/03/1967), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, 154, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues de Faria Claro e de 
Izabel Mucheroni Claro.

DIONISIO DA CRUZ PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista autônomo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-218,FLS.159-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (12/12/1994), resi-
dente e domiciliado Rua Marieta Baldez, 71, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Dionisio da Silva Passos e de Jaci Francisca da 
Cruz Passos. MAYARA OSTI DE PAIVA, estado civil solteira, profi ssão editor de 
vídeo, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 336,FLS.
287V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e um (19/02/1991), residente e domiciliada Rua Pedro Piassi, 
112, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geral-
do Apolinario de Paiva Junior e de Izabel Osti de Paiva.

REGINALDO GOMES MACENA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Palmeirina, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/004.FLS.201 PALMEIRINA/
PE), Palmeirina, PE no dia trinta de dezembro de mil novecentos e setenta e três 
(30/12/1973), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 
C-5, apartamento 21-B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heleno Gomes Mace-
na e de Marinete da Conceição Silva. SARAH DIAS RÊGO, estado civil solteira, pro-
fi ssão contadora, nascida em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/045.FLS.136-1º 
OFÍCIO DE JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia cinco de fevereiro de mil novecen-
tos e sessenta e cinco (05/02/1965), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio 
Allegreti, 757, conjunto 6, bloco 2-C, apartamento 23, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Dias Rêgo e de Maria da Gloria Alves.

EDMILSON DE MEDEIROS DUARTE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, São Miguel dos Campos, 
AL no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e sessenta e oito (28/08/1968), 
residente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 113, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Inacio Duarte e de Maria Julia de 
Medeiros Duarte. ROSEMIR MEDEIROS BATISTA DOS SANTOS, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis 
de agosto de mil novecentos e setenta e três (06/08/1973), residente e domiciliada 
Rua Gaspar Fonseca, 113, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Batista dos Santos e de Maria Jose de Medeiros.

ANA CAROLINA SACRAMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cui-
dadora de idosos, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 137,FLS.190-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa 
(16/10/1990), residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, 342, casa 01, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlito Ribeiro dos Santos e de Maria Zilda do 
Sacramento Ribeiro Santos. NAYARA RAQUEL BARBOSA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão tosadora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-505,-
FLS.158-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia onze de 
março de mil novecentos e noventa e um (11/03/1991), residente e domiciliada Rua 
Alayde de Souza Costa, 342, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Morian 
Alexandre Veiga de Souza e de Tania de Freitas Barbosa.

JOÃO BATISTA FERNANDES JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão aposenta-
do, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e um (22/09/1951), residente e domiciliado Rua Amor 
de Índio, 102, bloco 01, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Fernandes e de Iolanda de Andrade 
Fernandes. VERA LUCIA IGNACIO GOMES, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil no-
vecentos e sessenta e um (10/01/1961), residente e domiciliada Rua Amor de Índio, 
102, bloco 01, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ignacio Gomes e de Henriqueta Pescador Gomes.

FÁGNER FERREIRA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Mirabela, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-025,FLS.243 MIRABELA/
MG), Mirabela, MG no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(28/05/1983), residente e domiciliado Rua Domingos Valadares, 44, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides de Jesus Alves 
Fernandes e de Vanilda Ferreira Fernandes. JOYCE DOS SANTOS CASTILHO, 
estado civil solteira, profi ssão orçamentista, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV-A 280,FLS.285V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (14/06/1997), residente e domiciliada Rua 
Domingos Valadares, 44, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Adilson Castilho e de Rosana Porfi rio dos Santos Castilho.

LEONARDO HOLANDA MAIERO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritó-
rio, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/207.FLS.109V-IPIRAN-
GA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(10/10/1998), residente e domiciliado Rua Eduardo Dalbono, 111, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Aparecido Maiero e de Rita de Cas-
sia Gonçalves de Holanda Maiero. MARCELLA LARISSA CAVALCANTE, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V.A/092.FLS.214 ITAQUAQUECETUBA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro 
de dois mil (11/01/2000), residente e domiciliada Rua Eduardo Dalbono, 111, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cavalcante Filho e de Maria 
Cleonice da Silva Cavalcante.

WILLIAM NOGUEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.209-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (08/09/1988), residente e domiciliado Rua Lopes de Medeiros, 316, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de 
Oliveira e de Josefa Jucilene Nogueira de Oliveira. MICHELE LOPES MATHEUS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/076.FLS.054 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e noventa e um (28/05/1991), residente e domiciliada Rua Luís Teles 
da Silva, 92, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Eduardo Matheus e de Lucimara da Fonseca Lopes.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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: DENILSON IANACONI, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresá-
rio, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/10/1972), residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carmino Ianaconi e de Addolorata 
Colucci Ianaconi. A pretendente: ROSILENE ESCUDEIRO MORAIS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão executivo de pré-venda, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (18/07/1978), resid e nte e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Inacio Morais e de Rute Escudeiro Morais.

O pretendente: RENATO BERNARDINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/03/1986), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Bernardino 
dos Santos e de Veronica Ramos dos Santos. A pretendente: TAINARA DANTAS DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em 
Fernandópolis - SP, no dia (09/01/1990), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valdir Vasques da Silva e de Dinair Alves Dantas da Silva.
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As variadas formas de pensar

A crença de que a 

expressão falada e as 

formas-pensamento têm 

poder de criar mudanças 

físicas é tão antiga quanto 

a sensibilidade dos seres 

humanos.

O que acreditamos sobre 
nós mesmos e sobre a 
vida torna-se verdade 

para nós. Se você quer acreditar 
que a vida é solitária e ninguém 
te ama, isso é o que encontrará 
em seu mundo. Porém, se você 
está disposto a abandonar essa 
crença e afi rmar para si mes-
mo: “O amor está em todos os 
lugares e eu sou uma pessoa 
amorosa e digna de amor”, 
mantendo-se fi rme nessa nova 
declaração e repetindo-a com 
frequência, ela se tornará ver-
dade para você. 

Então, pessoas amorosas en-
trarão em sua vida, as pessoas 
que já estão nela se tornarão 

mais amorosas em relação a 
você e você se encontrará ex-
pressando amor pelos outros 
com facilidade.  Perceba que 
a energia é movimentada em 
várias direções quando há uma 
mudança de crença. 

Colocado de outra forma, 
nossa mente subsconsciente 
aceita tudo aquilo que esco-
lhemos acreditar.  O que você 
escolhe pensar sobre si mesmo 
e sobre a vida, torna-se verdade 
para você. E nossas escolhas 
sobre o que podemos pensar 
são ilimitadas. A maioria de nós 
tem ideias tolas sobre quem 
somos e nos preocupamos com 
muitas regras rígidas e padrões 
impostos pela sociedade de 
como a vida deve ser vivida. 

Não importa qual seja o pro-
blema, nossas experiências são 
tão somente efeitos externos 
de pensamentos internos, por 
exemplo, você tem um pensa-
mento que diz: “Não mereço ser 
feliz” – Esse pensamento pro-

duz uma emoção e você entra, 
de fato, nessa emoção e se sente 
realmente infeliz. Todavia, se 
você não tiver esse pensamento, 
não terá a emoção. E os pensa-
mentos podem ser modifi cados. 
Mude o pensamento e a emoção 
desaparecerá. 

Palavras, tanto faladas em 
voz alta ou expressas em forma 
de pensamento, têm um efeito 
incrível em nossa vida diária. 
Se uma declaração é feita 
diversas vezes, torna-se uma 
realidade. Pense em todas as 
formas-pensamento e palavras 
que estão em seu padrão origi-
nal e o que elas signifi cam para 
você em todos os seus níveis 
de ser.  Talvez elas o estejam 
impedindo de progredir sem 
que você saiba.  

À medida que você trabalha 
seus sistemas de crenças to-
dos eles terão poder de criar 
mudanças em sua vida diária.

 
(*)  - É Terapeuta Quântica.

Deborah Souza (*) 

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 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: KELWIN DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: designer 3D, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Iranildo de Oliveira Santos e de Eliane dos 
Santos Silva. A pretendente: JAICY KELLY OLIVEIRA DOS ANJOS, profi ssão: aux.
saude bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Itabaiana, SE, data-nascimento: 
04/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José dos Anjos e de 
Solange Nascimento Oliveira.

O pretendente: ALAN OLIVEIRA DE LIMA, profi ssão: aux.manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josuel Mendes de Lima e de Elisabete de 
Oliveira Nunes. A pretendente: JOYCE RODRIGUES AMARAL, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amauri de Souza Amaral 
e de Elisangela Rodrigues Amaral.

O pretendente: WALTER RUTKOWSKI NETO, profi ssão: tecnico em edifi cações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1991, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Elsner Rutkowski e de Cecilia Clara 
Furtado Rutkowski. A pretendente: AMANDA DE FÁTIMA REBELO PERESTRELO, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio de 
Freitas Perestrelo e de Maria de Fátima de Freitas Rebelo Perestrelo.

O pretendente: ANTONIO THIAGO PEREIRA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 10/01/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira Silva e de Dalila Pinheiro da 
Silva. A pretendente: ALINE MOURA MOTA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Mota e de Maria Elisangela Moura Mota.

O pretendente: KALED SOUBH, profi ssão: funcionário público municipal, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abdul Karim Soubh e de Ouhaila Mahmoud 
Kassab Soubh. A pretendente: NAILA HICHAM SABRI, profi ssão: advogada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hicham Ayoub Sabri e de Samira Abbas Sabri.

O pretendente: EDUARDO DIAS AQUINO, profi ssão: operador de painel, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Haroldo Cardoso Aquino e de Maria Luiza Dias Aquino. A 
pretendente: ALLANYS SILVA CRUZ DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Fabio Cruz dos Santos e de Giselia Silva dos Santos.

O pretendente: RAFAEL ARARUNA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisca Neide dos Santos. A pretendente: 
STEFHANE CARINE NUNES DA SILVA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 14/07/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Francisco da Silva e de Iranilda Nunes da Silva.

O pretendente: VICTOR MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Brito de Oliveira e de 
Carmelita Ferreira dos Santos. A pretendente: JENNIFER LUIZA EVANGELISTA DAS 
NEVES, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Tadeu das Neves e de Neuza Evangelista Coelho.

O pretendente: RÔMULO DE ANDRADE E SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/05/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Wilson Roberto de Andrade e Silva e de Marilu Pinto da Fonseca. 
A pretendente: LUANA TORRES PIOLA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Osmar Antonio Piola e de Maria Genilda Torres.

O pretendente: JEFFERSON LOPES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Lopes da Silva e de Mariêne 
dos Santos Silva. A pretendente: LUCIANA BISPO DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 
17/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Carlos da Silva e 
de Maria Bispo da Silva.

O pretendente: GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edvan Pinto de Oliveira e de Sonia Moreira de Oliveira. A 
pretendente: PAMELA BEZERRA DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Juilson Nonato Machado da Silva e de Liliane da Silva Bezerra.

O pretendente: RAFAEL DE ANDRADE MOTA, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1993, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Roberto Soares Mota e de Antonia Pereira de 
Andrade Mota. A pretendente: HELOA SOARES DE MORAES, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juarez Soares de Moraes e de Ivonte de Moraes.

O pretendente: LEANDRO DA ROCHA, profi ssão: prensista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 02/10/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Rocha e de Maria de Fatima 
da Rocha. A pretendente: DÉBORA LORRANE RIBEIRO SANTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilvando Gonçalves 
Santos e de Maristela Pereira Ribeiro Santos.

O pretendente: FRANCISCO ANDRE CANDIDO DE CARVALHO, profi ssão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Marcondes de Carvalho 
e de Maria Genisvalda Candido de Carvalho. A pretendente: TABITA CRISTINA 
CARDOSO DE GODOY, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Marcos Barbosa de Godoy e de Luzia das Graças Cardoso de Godoy.

O pretendente: JÚLIO GONÇALVES GOMES, profi ssão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Oliveira Gomes e de Marlene Gonçalves 
Lopes Gomes. A pretendente: ANA PAULA BATISTA RODRIGUES, profi ssão: 
atendente de padaria, estado civil: solteira, naturalidade: Carmo do Cajuru, MG, data-
nascimento: 26/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cristiano 
Rodrigues Chaves e de Isa Lúcia Batista Rodrigues.

O pretendente: CIVALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mirante do Paranapanema, SP, data-nascimento: 07/04/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Miguel José da Silva e de Maria José da Silva. 
A pretendente: ROSELI PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: técnica enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
17/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juvenal Pinheiro dos 
Santos e de Maria Anice Cardozo.

O pretendente: DELCLECIO VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eurivaldo Vieira dos Santos e de Maria Rodrigues 
Fonseca dos Santos. A pretendente: ELAINE PRADO, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 27/12/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Odécio Antônio Prado e de Diva Rodrigues Prado.

O pretendente: EDSON ANDRÉ DA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Distrito de São Pedro dos Ferros, MG, data-nascimento: 13/04/1959, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente André e de Olindina Serafi na Coelho. 
A pretendente: SOLANGE RAMALHO LIMA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anativo Silva Lima e de Julia Ramalho da Silva Lima.

O pretendente: DAVID TOMAS VAZ, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1974, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Constantino Vaz e de Rita do Lago de Souza. A pretendente: 
BARBARA SANTANA DE MEDEIROS TELES, profi ssão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 23/07/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Genival de Medeiros e de Maria da 
Aparecida Carvalho Medeiros.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luis Feliciano da Silva e de Claudete 
Ribeiro da Silva. A pretendente: CAROLINE APARECIDA DA SILVA SANTOS, 
profi ssão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 31/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Petronilia 
Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: JÚLIO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto dos Santos e de Elisa Souza de Oliveira Santos. A 
pretendente: EDINEUZA DE OLIVEIRA AVELINO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisca Maria de Oliveira.

O pretendente: OTACILIO PRATES DE JESUS JUNIOR, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Prates de Jesus e de Sandra Regina Schiezaro de Jesus. 
A pretendente: LISLEY DOS SANTOS NERY, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/06/1971, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Juvenil dos Reis Nery e de Elizabeth D´Lourdes Nery.

O pretendente: RODRIGO BARRETO SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 19/07/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edisio Barbosa Santos e de Sônia Barreto de Souza. A 
pretendente: TAMILIS DE JESUS FERREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 05/04/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Adalberto de Jesus Ferreira e de Zenilda Maria de Jesus.

O pretendente: MARCIO MENDONÇA, profi ssão: arquiteto de soluções de TI, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/04/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Fogel. A pretendente: JENIFFER 
ALINE SANTOS, profi ssão: BANCÁRIA, estado civil: solteira, naturalidade: Cubatão, 
SP, data-nascimento: 29/04/1987, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha 
de Josenário Julio Santos e de Eunice Costa Santos.

O pretendente: EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 02/02/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carvalho dos Santos e de Maria de 
Lourdes dos Santos. A pretendente: CASSIANA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulino Francisco de 
Souza e de Maria de Lourdes Justino de Souza.

O pretendente: TIAGO ALEXANDRE PEREIRA, profi ssão: radialista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Terezinha de Jesus Pereira. A pretendente: DEBORA DE 
MORAES BEZERRA, profi ssão: professora de educação infantil, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Liomar Bezerra e de Marta Rosa Santos de Moraes Bezerra.

O pretendente: FERNANDO ELIDIO ELIAS, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/10/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Elias e de Maria Sebastiana de Souza Elias. A 
pretendente: RENATA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Vitor da Silva e de Tereza Rodrigues.

O pretendente: MARIO JAVIER GONZALEZ SILVA, profi ssão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Yaguaron-Paraguai, data-nascimento: 13/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gererdo Gonzalez e de Tereza Silva Gonzalez. A 
pretendente: JÉSSICA SANTOS DA SILVA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Josemar Silva da Conceição e de Analia Matos dos Santos.

O pretendente: RAFAEL BATISTA DE SOUSA SOARES, profi ssão: representante 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, SP, data-nascimento: 
04/07/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de André Luis Lopes 
Soares e de Aureliana Batista de Sousa Soares. A pretendente: CIBELE ROCHA 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cubatão, SP, 
data-nascimento: 10/01/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Ferreira dos Santos e de Elaine Pessoa da Rocha.

O pretendente: MURILO JOSE SOARES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Domingos Francisco Soares Filho e de Alzira Paes de Freitas 
Soares. A pretendente: MICHELLE LACERDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Zilda Lacerda Antunes.

O pretendente: GERALDO CORSINO DA COSTA, profi ssão: manutencista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Jardim de Piranhas, RN, data-nascimento: 06/12/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Corsino da Costa e de Maria Venancio da 
Costa. A pretendente: DJANIRA MACÊDO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cachoeirinha, PE, data-nascimento: 16/10/1965, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Severiano da Silva e de Maria Sofi a de Macêdo.

O pretendente: GLEISON LIMA FREITAS, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pedra Azul, MG, data-nascimento: 09/12/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valter de Freitas e de Jesuina Lima. A pretendente: TAIS 
FERNANDA DO NASCIMENTO SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Deniz Francisco Soares e de Neide de Jesus Nascimento.

O pretendente: WALBER CANDIDO DE MOURA SILVA, profi ssão: administrador 
de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/02/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Candido da Silva 
e de Ivaneide Pimentel de Moura Silva. A pretendente: PALOMA DA SILVA OLIVEIRA, 
profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josinaldo 
Geremias de Oliveira e de Maria Perpetua da Silva.

O pretendente: JODINÉIO LOURENÇO, profi ssão: gerente geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lourenço e de Elizabeth Gomes Lourenço. A 
pretendente: GIANE DE JESUS SANTOS, profi ssão: líder de produção, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos Filho e de Ana Maria 
de Jesus Santos.

O pretendente: PEDRO BRAZ DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Recife (3ª Zona Judiciária), PE, data-nascimento: 29/06/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Djalma Braz da Silva e de Arnalda Lucas 
da Silva. A pretendente: EMANUELA CRISTINA SANTOS FARIAS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 01/07/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Quintino Alves Farias e de 
Felicia Silva Santos.

O pretendente: ANDRE SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar logistico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Wagner, BA, data-nascimento: 06/05/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nesivaldo Gomes da Silva e de Edisônia Nunes 
dos Santos. A pretendente: RAIANNE ALVES CAVALCANTI, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Erisvaldo Joventino 
Cavalcanti e de Maria de Lourdes Alves dos Santos.

O pretendente: ROSECLÉIA KUHN, profi ssão: aux.vida escolar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São José, SC, data-nascimento: 22/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Kuhn e de Leonora Weber Kuhn. A pretendente: 
LEILANE LOURENÇO DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Eleno Cordeiro de Oliveira e de Marleide Lourenço da Silva.

O pretendente: HENRIQUE MACIEL DE LIMA, profi ssão: técnico produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Bezerra de Lima e de Cleonice Maciel 
de Lima. A pretendente: NATALIA SANTANA HONORIO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ednei Vieira Leite Honorio e de Solange 
Santana Honorio.

O pretendente: NAERCIO RODRIGUES COSTA NETO, profi ssão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Robson Rodrigues 
Costa e de Simone Rodrigues Cardozo Costa. A pretendente: DYANA LIMA 
CAETANO, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Irineu Lima Caetano e de Marlene Maria Caetano.

O pretendente: MATHEUS CAMILO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Severiano Camilo da Silva e de Edinalda 
Figueredo de Oliveira. A pretendente: IRIS CAVALCANTE OLIVEIRA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/08/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Araujo 
Cavalcante Oliveira e de Francisca Vilmaria Cavalcante de Oliveira.

O pretendente: SANDRO ALVES DE LIMA, profi ssão: técnico em gestão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jodeval Batista de Lima e de Amalha Alves 
de Abreu de Lima. A pretendente: THAÍS DE AQUINO COUTINHO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 22/03/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilson Coutinho e de Marinete 
Josefa de Aquino Coutinho.

O pretendente: EWERTHON FERMINO, profi ssão: técnico de controle de qualida, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 20/11/1987, 
residente e domiciliado em Osasco, SP, fi lho de José Aparecido Fermino e de 
Isilena Maria Oliveira Fermino. A pretendente: BIANCA ANACLETO MENEZES DE 
SOUZA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Odair 
Bacelar de Souza e de Ana Paula Anacleto de Menezes Bacelar de Souza.

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA BRAGA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Braga e de Maria Eronilde de 
Oliveira Filha Braga. A pretendente: KELLY ROSSINA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-
nascimento: 23/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Raul 
Ferreira da Silva e de Sandra Pereira da Silva.

O pretendente: BRENO DE OLIVEIRA BRAGA, profi ssão: ajudante de usina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Braga e de Maria Eronilde 
de Oliveira Filha Braga. A pretendente: VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Ilario 
Nascimento e de Renata Cristiani Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: JOÃO BATISTA FERREIRA FILHO, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista Ferreira e de Vilma Eliese 
Ferreira. A pretendente: PRISCILA DIAS MATTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista Mattos e de Vanira Dias Mattos.

O pretendente: JOÃO DA CONCEIÇÃO SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Amargosa, BA, data-nascimento: 15/07/1950, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Evaristo dos Santos e de Joana Gertrudes 
da Conceição Santos. A pretendente: CLOMILDA JESUS DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 17/06/1958, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Miguel Sabino dos Santos e de Ana 
Maria de Jesus.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUZA SANTOS, profi ssão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson dos Santos e de Luiza de 
Souza Santos. A pretendente: FERNANDA OLIVEIRA MIRANDA, profi ssão: auxiliar 
admnistrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fatima 
Oliveira Miranda.

O pretendente: RICARDO ANDRÉ QUEIROZ, profi ssão: tec.enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Renato Queiroz e de Maria Creusa Queiroz. 
A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Orlando Jose da Silva e de Nair Risolino Sebastião da 
Silva.

O pretendente: EDENIR BARBOSA DE ALMEIDA, profi ssão: técnico CFTZ, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/10/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vlademir Barbosa de Almeida e de Marluce 
Maria de Almeida. A pretendente: ELIESSE PEREIRA CHAVES, profi ssão: aux.
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Piritiba, BA, data-nascimento: 06/12/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rubivaldo dos Santos Chaves e de 
Eliene Pereira Chaves.

O pretendente: RAFAEL DE CASTRO NERES, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/11/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Neres Pereira e de Nadir Azevedo de 
Castro Pereira. A pretendente: JULIANA ELLER, profi ssão: contadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Antonio Eller e de Elaine Aparecida 
Casagrande Eller.

O problema, que é psicológi-
co e deve ser acompanha-
do por especialistas, pode 

afetar a saúde física e provocar 
a chamada ansiedade cardíaca 
(AC), além de outros males.

De acordo com doutor Diego 
Gaia, coordenador de Cardiolo-
gia do Hospital Santa Catarina, 
“a ansiedade cardíaca pode ser 
caracterizada por sensações de 
mal-estar ou dores frequentes 
no peito, mesmo sem que haja 
uma alteração física ou uma do-
ença que justifi que os sintomas”. 
Segundo ele, “essas sensações 
podem se agravar quando a pes-
soa começa a acreditar que tem 
um problema cardíaco, mesmo 
que não tenha, e desenvolve um 
medo muito grande”.

“É importante que a pessoa, 
ao chegar em um hospital para 
fazer exames para investigar as 
dores ou o mal-estar, mesmo em 
situações de emergência, realize 
um questionário para avaliar o 

Ansiedade cardíaca: condição que 
tem preocupado os especialistas

Nos dias atuais, em que o estresse faz parte da vida da maior parte das pessoas, 
é muito comum o desenvolvimento de transtornos e distúrbios de ansiedade 

nível de ansiedade. Muitas vezes, 
o paciente acaba desenvolvendo 
problemas cardíacos em razão 
de seu comprometimento psi-
cológico”, diz o especialista. “Em 
cardiopatas pode acontecer de o 
problema ser potencializado por 
conta dessa ansiedade, o que é 
preocupante”, completa.

A ansiedade pode provocar 
uma série de sintomas no orga-
nismo, como aceleramento dos 
batimentos cardíacos, hiper-
tensão arterial, diminuição do 

diâmetro dos vasos sanguíneos, 
obesidade e diabetes. Há riscos, 
ainda, de ocasionar tonturas 
por conta do aparecimento de 
arritmias. “O mais importante é 
que as pessoas sempre procu-
rem o médico quando sentirem 
qualquer mal-estar, mas não 
devem se autodiagnosticar, pois é 
justamente isso que pode agravar 
o quadro e provocar mais pro-
blemas”, fi naliza o doutor Gaia.

Fonte e mais informações: 
(www.hospitalsantacatarina.org.br).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: MANOEL RODRIGUES DE SOUZA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, 
nascido em Morro do Chapeu, BA, no dia (17/08/1939), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Rodrigues de Souza e de Maria Petronilia de 
Souza. A pretendente: APARECIDA DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia quatorze de julho de mil novecentos 
e sessenta e três (14/07/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geraldo da Costa Ribeiro e de Benedita Erminda Ribeiro.

O pretendente: EZEQUIEL ALVES VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Augusto de Vasconcelos e de Raquel 
Alves Vasconcelos. A pretendente: BRUNA CARLA SOUSA PEREIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão analista contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose Pereira e de 
Tereza Sousa Santos.

O pretendente: ISMAEL CARLOS BARBOSA NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão 
produtor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Regina Barbosa Novais. A pretendente: MARIANA BOR-
TOTTI DUARTE, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (07/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Dorival Dutra Duarte e de Jucélia Bortotti Vitor Duarte.

O pretendente: JOSÉ LUIZ DE JESUS TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (17/11/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sifronio Teixeira e de Maria Senhorinha de Jesus. 
A pretendente: ROSANA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Ferreira de Lima.

O pretendente: EMANOEL DA CRUZ ROSA, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marlucia da Cruz Rosa. A pretendente: KARINE CRISTINA VI-
TORINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
no dia (16/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Carlos Vitorino e de Silvia Maria Evangelista Vitorino.

O pretendente: MURILO BRAGA JANUARIO SABINO, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Sabino e de Roberta Braga Januario Sabino. A pre-
tendente: SUELLEN VICTORIA MARQUES DA MOTA, estado civil divorciada, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Araujo da Mota e de Melania Marques de Souza.

O pretendente: WILSON ROBERTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Mariano dos Santos e de Neuza 
Maria de Souza. A pretendente: NEILA SOUZA RODRIGUES AMARO, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/05/1983), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorcelino Rodrigues Amaro e de Maria 
de Lourdes Souza Amaro.

O pretendente: CLEYTON DOS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Aparecido Dias e de Maria José dos Santos Dias. A pretendente: 
MARIANE SANTOS FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Emerson Ferreira Lima e de Daniela dos Santos Florencio.

O pretendente: EDIVALDO MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Gentio de Ouro, BA, no dia (08/09/1974), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Sinval Rodrigues de Souza e de Maria da Gloria Moreira de 
Souza. A pretendente: JUCILEIDE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Caém, BA, no dia (24/07/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adauto Antonio dos Santos e de Ivone Maria de Jesus.

O pretendente: DIEGO ARAUJO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistra, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Giordani Soares de Carvalho e de Margarete Araujo da 
Silva. A pretendente: KATHLEEN MENEZES FLAUSINO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Lopes Flausino e de Cleide dos Santos Meneses.

O pretendente: CLEITON CAMPOS DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evaristo de Melo e de Maria José Campos de 
Melo. A pretendente: THAYNÁ APARECIDA SALES COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
cirurgiã dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agivaldo Manoel da Costa e de Zilda Sales Costa.

O pretendente: EUDES ALVES DAVID, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em Piripá, BA, no dia (24/12/1971), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alcisio David Pereira e de Julinda Alves Pereira. A pretendente: ARIANE DA 
SILVA MOURA, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Marques de Moura e de Maria Helena da Silva Moura.

O pretendente: FABIO DA CRUZ GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão re-
positor, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionor da Cruz Gonçalves e de Cleide Bento Vicente. 
A pretendente: LUCIANE ALMIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão promotora 
de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aluisio Almiro da Silva e de Luiza Vicente Soares da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE JESUS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aldeci Cosmo da Costa e de Janete Souza de Jesus. A pretendente: 
NATÁLIA FERREIRA GUIMARÃES DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Santo Lima da Rocha e de Alaide Ferreira Guimarães.

O pretendente: PAULO SÉZIO DOS SANTOS TENÓRIO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Quebrangulo, AL, no dia (13/05/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cândido Tenório e de Edelzia dos Santos 
Tenório. A pretendente: POLIANA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Vitoria de Santo Antão, PE, no dia (27/11/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Heleno da Silva Oliveira e de 
Severina Josefa de Albuquerque.

O pretendente: PAULO GOMES DA COSTA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
estampador, nascido em Suzano, SP, no dia (18/09/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gomes da Costa e de Cleusa Bispo Santos da 
Costa. A pretendente: DENISE ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmi Barbosa dos Santos e de Jandira 
Andrade dos Santos.

O pretendente: RAI WILIAN TORRES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Eufrosino Duarte Torres e de Maria Adelma Mota Aciole Torres. A pretendente: 
ALESSANDRA NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Pereira dos Santos e de Cleide Nunes Conceição.

O pretendente: SAMUEL GALDINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Galdino da Silva e de Zuleide Maria da Silva. A pretendente: 
LOURRAINY OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/06/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Erinaldo Manoel da Silva e de Maria Cicera de Oliveira Silva.

O pretendente: JAILTON SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em Ibicaraí, BA, no dia (28/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alberto de Souza e de Maria Madalena dos Santos. 
A pretendente: CÍNTIA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Itabuna, BA, no dia (12/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Lucas dos Santos e de Maria Sousa Santos.

O pretendente: JULIANO PEREIRA FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Ferraz e de Sandra Cristina Pereira Ferraz. 
A pretendente: RAFAELA ROCHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estilista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Souza da Silva e de Clenite Ribeiro da Rocha Silva.

O pretendente: FABIO CURSINO TOMAZ, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Suzano, SP, no dia (01/05/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Merino Cursino Tomaz e de Ana Aparecida Nascimento. A pre-
tendente: JOCELMA MENDES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Garanhuns, PE, no dia (14/11/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues da Silva e de Maria Zenilda Mendes da Silva.

O pretendente: RUÍ BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
logistica, nascido em Paulista, PE, no dia (25/09/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Josefa Alves da Silva. A 
pretendente: JOSINEIDE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Recife, PE, no dia (24/07/1962), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco da Silva e de Marina Maria da Silva.

O pretendente: NELSON DOMINGOS DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
letrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Domingos da Silva e de Lucilene Aparecida 
Martins da Silva. A pretendente: THAIS PEREIRA CABRAL, estado civil solteira, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/05/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Santiago Cabral e de 
Sandra Pereira Cabral.

O pretendente: LEANDRO SILVA CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Adeildo da Silva Clemente e de Noemi Silva Clemente. 
A pretendente: ADRIANA APARECIDA PINHEIRO, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (18/06/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pinheiro Filho e de Angela Maria Fer-
nandes Pinheiro.

O pretendente: ALEX SOUZA FIRINO, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/03/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Wilson Silva Firino e de Alaide Aparecida de Souza Firino. A pretendente: 
EDIANE DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (03/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria de Lourdes de Jesus.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE PAULINO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Paulino da Silva e de Paula 
Regina Barreto da Silva. A pretendente: NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1994), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Simão Machado dos Santos 
e de Tais Rodrigues da Silva.

O pretendente: TIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amadeu Rodrigues da Silva e de Adaildes Pereira de 
Oliveira da Silva. A pretendente: JAQUELINE DOURADO MOURA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Oliveira Moura e de Zaira Alves 
Dourado Moura.

O pretendente: FERNANDO LUIZ DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (21/03/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar de Carvalho e de Leotilde Aparecida 
Nogueira de Carvalho. A pretendente: ALINE SOUSA RIBEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Ribeiro da Silva e 
de Risoneide Sousa Silva.

O pretendente: ADRIANO DO NASCIMENTO VERDAME, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Verdame e de Erotildes Benedicta do 
Nascimento Verdame. A pretendente: ANA PAULA LUCIA DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro Francisco de Oliveira e de 
Cristiane Lucia da Rocha.

O pretendente: LEANDRO SILVA ELIAS, estado civil solteiro, profi ssão impressor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1988), residente e domiciliado em São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Elias e de Maria das Graças Silva Elias. A 
pretendente: DEBORA FERNANDES DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão gerente 
comercial, nascida em São Domingos do Capim, PA, no dia (28/09/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Fernandes de Aguiar e de Mara 
do Carmo Fernandes dos Anjos.

O pretendente: JOSÉ ALEXANDRE FAVA CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Poá, SP, no dia (21/06/1970), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Julio Caetano e de Neusa Fava Caetano. A pretendente: 
GISELE APARECIDA ALVES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão vigilante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilson Pereira de Araujo e de Jovenila Alves.

O pretendente: FRED SANTOS CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Itapetinga, BA, no dia (18/05/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Caetano Santos e de Jenice Santos Caetano.A pretendente: 
JAIONARA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Teresina, PI, no dia (04/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Alves de Oliveira e de Maria Santa de Sousa.

O pretendente: ELBERQUE MACIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão almoxa-
rife, nascido em Mata de São João, BA, no dia (02/05/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elmano Conceição dos Santos e de Judeil Santos Maciel. 
A pretendente: CAROLINE GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josenildo Ferreira de Souza Santos e de Andrineia Barbosa Gomes.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA VITORIA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Pereira Vitoria e de Josefa da Silva Vitoria. A 
pretendente: CRISÂNIA PATRÍCIA RODRIGUES DOS RÊIS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Oeiras, PI, no dia (03/08/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimunda Rodrigues dos Rêis.

O pretendente: DANILO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de ser-
viços gerais, nascido em Santa Isabel, SP, no dia (27/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia dos Santos. A pretendente: ANGÉLICA 
CONCEIÇÃO APARECIDA VENANCIO, estado civil solteira, profi ssão tele atendente, 
nascida em Suzano, SP, no dia (17/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Venancio e de Simone Pereira Venancio.

O pretendente: ROBSON JULIO FERRAZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Tania Regina Ferraz. A pretendente: CLARICE VITÓRIA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Petrucio da Silva e 
de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: ARINALDO SOARES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Santo André, SP, no dia (12/10/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Joaquim Alves e de Valdenice Aparecida Soares. A preten-
dente: THALIA SABINO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estoquista, nascida 
em Franco da Rocha, SP, no dia (04/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osmar Aparecido Alves de Souza e de Lucineide Sabino da Silva.

O pretendente: ALEX ANDRADE DA SILVA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Andrade da Fonseca e de Josilene Sulino da Silva 
Fonseca. A pretendente: SABRINA KATHLLYN DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/2000), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Francisco dos Santos e de Janaina 
Vitalina dos Santos.

O pretendente: ERIVALDO MOURA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/02/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Joaquim de Oliveira e de Josefa Maria de Moura. A 
pretendente: LUCIANA JARDIM SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente comu-
nitária de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio Pereira dos Santos e de Maria 
Concilia Jardim Miranda.

O pretendente: EDIVALDO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Gomes da Silva e de Raimunda Gomes da Silva. A pretendente: 
FATIMA ALEXANDRE DE AMORIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (31/05/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Alexandre de Amorim Neto e de Helena Maria da Conceição Amaorim.

O pretendente: JURACI OLIVEIRA DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão pro-
motor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Oliveira dos Anjos e de Durvalina Carvalho 
de Oliveira. A pretendente: VERA ROZANI, estado civil divorciada, profi ssão bloguista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1963), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nelson Rozani e de Terezinha dos Santos Rozani.

O pretendente: OSMAR CANOLEZE FILHO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osmar Canoleze e de Maria Floripes Alves Canoleze. A pretendente: 
DAYANE DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Natalino Alves da Silva e de Lindalva da Hora do Nascimento.

O pretendente: ROBSON LOURES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão funcionario 
publico estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Loures Barbosa e de Tereza Cristina Siqueira 
Barbosa. A pretendente: EVELYN OLIVEIRA AMBROSIO, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Suzano, SP, no dia (09/07/1986), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Ambrosio e de Maria Elza Machado de Oliveira Ambrosio.

O pretendente: MICHAEL RODRIGO SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão supervisor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genival Francisco do Nascimento e 
de Maria do Socorro Santos do Nascimento. A pretendente: ANA CAROLINE SANTOS 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Monteiro de Carvalho Filho e de Norbelia Maria dos Santos.

A exportação pode ser 

uma excelente estratégia 

para ampliar sua 

empresa e conquistar 

espaço no cenário 

internacional. 

Porém, para se inserir 
nesse mercado é preciso 
estar de acordo com al-

guns pré-requisitos e conhecer 
as regras exigidas pelo país 
destino. No setor alimentício, 
questões como fabricação, 
tributação e concorrência 
devem ser avaliadas antes de 
se investir na expansão de um 
produto. É preciso adequar 
as mercadorias aos padrões 
internacionais.

Informações básicas geral-
mente devem constar na emba-
lagem com o idioma local, para 
que o consumidor saiba o que 
está comprando. Além disso, a 
aplicação de símbolos referen-
tes à fragilidade, resistência à 
umidade, e do material utiliza-
do para produção do invólucro 
fazem a diferença na hora de 
apresentar a mercadoria.

Junto à análise de mercado, 
a empresa deve escolher qual 
modalidade é mais adequada 
ao seu perfi l, podendo optar 
por exportação direta ou 
indireta. Vale ressaltar que 
o direcionamento adequado 

nesta fase pode impactar nos 
resultados, pois esse processo 
exige profi ssionais capacitados 
para orientar em questões bu-
rocráticas e na mediação com 
o país destino.

Em relação à documentação, 
a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) possui 
exigências para que a merca-
doria possa sair do Brasil, a 
fi m de assegurar o país destino 
sobre a qualidade e seguran-
ça na entrega dos produtos. 
Entre esses documentos está 
a “Certidão de Exportação 
de Alimentos”, que pode ser 
exigida inclusive para produtos 
que não necessitam de registro 
na Anvisa, caso seja solicitado 
pelo país importador.

Já a Receita Federal exige 
notas fi scais, fatura comercial 
(INVOICE) e Packing. O ca-
dastro no RADAR também é 
necessário para realizar a ex-
portação. Essas etapas exigem 
atenção, pois podem atrasar e 
até comprometer o processo 
de expansão do seu negócio. 
Contar com uma empresa es-
pecializada em despacho adu-
aneiro potencializa o tempo, 
além de ser um investimento 
que apresenta segurança e 
suporte nos procedimentos.

(*) - É sócia-fundadora da Ativo 
Soluções em Comércio Exterior.

Exigências do mercado na 
exportação de alimentos

Samanta de Souza Brito (*)

O dado está no relatório a 
Economia Móvel 2019, 
da GSMA, empresa de 

análise que edita anualmente 
uma publicação reunindo 
informações sobre essa tec-
nologia e o ecossistema móvel 
no planeta. O número equivale 
a cerca de 67% da população 
mundial. Se por um lado a pe-
netração desses dispositivos é 
alta, por outro o crescimento 
tem desacelerado e deve fi car 
na taxa de 1,9% pelos próxi-
mos anos.

A estimativa é que até 2025 
o número de pessoas com 
esse tipo de serviço aumente 
em 710 milhões, chegando a 
5,8 bilhões. Pelas previsões 
da consultoria, este total deve 
equivaler a 71% da população. 
O crescimento da base de 
assinantes deve vir sobretudo 
da Ásia (cerca de metade dos 
novos usuários) e da África 
subsaariana (cerca de 25%).

A projeção é que um contin-
gente de cerca de 30% de todo 
o planeta deve permanecer sem 
condições de fazer uso deste 
produto nos próximos anos. 

No recorte por região, com 
o maior percentual de celula-
res está a Europa, com 85%. 
Em seguida vêm Comunidade 
dos Estados Independentes 
(80%), América do Norte 
(83%), América Latina (67%), 
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Mais de 5 bilhões de pessoas usam 
aparelho celular, revela pesquisa

Em todo o planeta, 5,1 bilhões de pessoas usam algum tipo de aparelho celular

Ásia e Pacífi co (66%), Oriente 
Médio e Norte da África (64%) 
e África Subsaariana (45%). Já 
o total de pessoas acessando a 
Internet pelo celular fi cou em 
3,6 bilhões em 2018. O número 
corresponde a 4,7% dos habi-
tantes do planeta. 

A expectativa é que o nú-
mero de usuários de Internet 
móvel cresça por volta de 5% 
ao ano, incluindo 1,4 bilhão 
de novos usuários e chegando 
a 5 bilhões em 2025, o que 
deve corresponder a 60% da 
população mundial neste ano. 

Os smartphones devem puxar 
esse crescimento. Em 2018, 
eles eram 60% dos dispositivos 
móveis em funcionamento. Em 
2025, a estimativa da GSMA é 
que representem 80% do total 
da base de aparelhos celulares. 
Neste ano, o Brasil deve ter 204 
milhões de smartphones.

O ano de 2018 marcou a 
hegemonia do 4G, que se 
tornou o principal padrão 
de conexões de dispositivos 
móveis no mundo, chegando 
a 3,4 bilhões, o equivalente a 
43% do total. Do conjunto da 

base, 29% eram de conexões 
2G e 28%, de 3G. Em 2025, a 
projeção da GSMA aponta que 
o 4G deve estar em 60% dos 
serviços. O 5G, o novo para-
digma tecnológico dos servi-
ços móveis, tornou-se “uma 
realidade”. No ano passado, 
o novo padrão foi lançado nos 
Estados Unidos e na Coreia do 
Sul. Em 2019, a previsão é que 
ele passe a ser ofertado em 16 
novos países. A expectativa 
da GSMA é que em 2025 haja 
1,4 bilhão de conexões, cerca 
de 15% da base total (ABr).

Em todo o planeta, 5,1 bilhões de pessoas usam algum tipo de aparelho celular. 
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