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“Não sei se a vida é 
curta ou longa demais 
para nós, mas sei que 
nada do que vivemos 
tem sentido, se não 
tocarmos o coração 
das pessoas”.
Cora Corlina (1889/1985)
Poetisa brasileira
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O número de casos de 
sarampo no estado de 
São Paulo cresceu 20% 

em uma semana, somando 
3.519 notifi cações entre ja-
neiro e setembro. No balanço 
anterior, divulgado no último 
dia 2, o estado tinha registrado 
2.982 casos. O novo balanço 
foi divulgado ontem (11) 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo. A capi-
tal paulista concentra 60% 
do tota de casos, com 2.179 
registros. Dos 645 municípios 
do estado, 134 já registraram 
casos de sarampo.

No mês passado, o estado 
registrou três mortes em 
decorrência da doença. As 
vítimas foram um homem 
de 42 anos, da capital e sem 

Casos de sarampo aumentam 
20% em uma semana no 
Estado de São Paulo

histórico de imunização contra 
a doença; e dois bebês – uma 
menina de 4 meses, de Osasco, 
e um garoto de 9 meses, tam-
bém da cidade de São Paulo. 
Segundo a secretaria, o estado 
continua vacinando bebês com 
idade entre 6 meses e menores 
de 1 ano contra o sarampo. 

Essa faixa etária é conside-
rada mais vulnerável a casos 
graves da doença e representa 
13% do total dos casos ocorri-
dos em São Paulo. A secretaria 
recomenda que as mães de 
crianças com idade inferior a 6 
meses evitem a exposição delas 
a aglomerações e mantenham 
a ventilação adequada dos am-
bientes. Outra recomendação 
é procurar imediatamente um 
serviço de saúde ante o apare-

cimento de qualquer sintoma 
da doença, como manchas 
vermelhas pelo corpo, febre, 
coriza, conjuntivite e manchas 
brancas na mucosa bucal.

O Programa Estadual de 
Imunização prevê que crianças 
e adultos, com idade entre 1 
ano e 29 anos, recebam duas 
doses da vacina contra o sa-
rampo. Acima desta faixa, até 
os 59 anos, é preciso receber 
uma dose. Não há indicação 
para pessoas com mais de 60 
anos, pois esse público poten-
cialmente já teve contato com 
o vírus, no passado. 

As pessoas que tiverem dú-
vidas quanto à imunização 
adequada devem procurar um 
posto de saúde, com a carteira 
de vacinação em mãos, para 

Faixa mais vulnerável à doença vai de 6 meses a 1 ano, e crianças

precisam ser vacinadas.

que um profi ssional verifi que 
a necessidade de aplicação da 

dose. A secretaria informa que 
a vacina, nestes casos, será feita 

apenas para as pessoas que tive-
rem alguma pendência (ABr).  

Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, disse 
ontem (11) que a região 
que mais preocupa este ano, 
com relação à incidência de 
dengue, com a chegada do 
período chuvoso, é o estado da 
Bahia como porta de entrada 
da doença no Nordeste, ao 
informar que a doença está 
“claramente” se deslocando 
do Sudeste e do Centro-Oeste 
para o Nordeste.

Mandetta reforçou, após 
participar de audiência públi-
ca na Câmara, a importância 
da participação da sociedade 

Tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como o presidente 

do Senado, Davi Alcolumbre, não apoiam novo imposto.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse ontem 
(11) que é contrário à criação 
de um imposto no formato da 
antiga CPMF. Os brasileiros 
“não aguentam mais” pagar 
impostos. “Naturalmente, eu 
escuto alguns setores do gover-
no se manifestarem em relação 
à criação desse novo imposto 
e minha posição é de que não 
é possível”.

Alcolumbre lembrou que 
durante sua atuação como de-
putado federal, votou pelo fi m 
do imposto, extinto em 2007. 
“Quando ela existia, eu votei 

Paralisação para se opor à proposta de privatizar os Correios.

Pouco mais de 8% do Cerrado é legalmente protegido por 

unidades de conservação.

Ontem (11), foi comemorado 
o ‘Dia do Cerrado’, bioma que 
tem 5% da biodiversidade do 
planeta, mas que ainda é pouco 
preservado no Brasil.

O cerrado, além de ser o se-
gundo maior bioma da América 
do Sul, ainda é riquíssimo em 
biodiversidade. Nele, já foram 
identifi cadas quase 12 mil espé-
cies de plantas, além de outros 
milhares de tipos diferentes de 
peixes, anfíbios, répteis, aves, 
borboletas e outros animais.

No entanto, segundo o Mi-
nistério do Meio Ambiente, 
pouco mais de 8% do Cerrado 
é legalmente protegido por 
unidades de conservação. A 

maioria das unidades é de uso 
sustentável. O geógrafo e pro-
fessor da UnB, Fernando Luiz 
Sobrinho, destaca que mesmo 
nas propriedades do cerrado 
de uso comercial é necessário 
que uma porcentagem da área 
seja preservada.

Das 12 mil espécies de plan-
tas do cerrado, mais de 400 
podem ser usadas na recu-
peração de solos degradados. 
Outras 200 têm uso medicinal. 
E as riquezas do bioma não 
param por aí. São tipicamente 
dele, frutos de sabor inusitado 
e nutrientes a perder de vista 
como o pequi, buriti, mangaba, 
cagaita, araticum e barú (ABr).
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O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, afi rmou on-
tem (11) que o governo deve 
descontingenciar cerca de R$ 
20 bilhões do orçamento até 
o fi nal do ano. Ele ocupa a 
Presidência da República essa 
semana enquanto o presidente 
Jair Bolsonaro se recupera de 
uma cirurgia em São Paulo. 

“O Ministério da Economia é o 
dono do dinheiro, então eu acho 
que, até o fi nal do ano, uns R$ 
20 bilhões devem ser liberados”, 
disse Mourão a jornalistas no 
Palácio do Planalto. Ele já havia 
adiantado a informação em uma 
entrevista para a TV Globo.

Procurado, o Ministério da 
Economia informou  que “está tra-
balhando para descontingenciar 
o maior valor possível”. Segundo 

a pasta, “ainda não está defi nido 
o prazo para esse desbloqueio”.

O governo anuncia os blo-
queios e desbloqueios do Orça-
mento ao divulgar o Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas, a cada dois meses. O 
próximo relatório será divulga-
do no próximo dia 20 e o outro, 
o último do ano, será anunciado 
em novembro. Do orçamento 
deste ano, o governo bloqueou 
cerca de R$ 33 bilhões.

A meta fi scal do governo para 
2019 é um défi cit primário de 
R$ 139 bilhões para o Governo 
Central – Tesouro Nacional, Pre-
vidência Social e Banco Central. 
O défi cit primário é o resultado 
negativo nas contas do governo 
sem o pagamento dos juros da 
dívida pública (ABr).

“O Ministério da Economia é o dono do dinheiro. Acho que, até o 

fi nal do ano, uns R$ 20 bilhões devem ser liberados", disse Mourão.

Valter Campanato/ABr

Viagem de menor
O Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) decidiu que não será mais 
necessária autorização judicial 
para que crianças e adolescentes 
possam viajar desacompanhados 
dos pais ou responsáveis pelo 
território nacional. Será preciso 
apenas a autorização dos pais ou 
responsáveis, por meio de docu-
mento com fi rma reconhecida em 
cartório.

Valter Campanato/ABr

Os trabalhadores dos Cor-
reios decretaram greve geral, 
por tempo indeterminado. 
Embora ainda esteja avaliando 
o real impacto da paralisação, a 
empresa afi rma que os serviços 
foram parcialmente afetados. 
Já a Federação dos Sindicatos 
(Findect) garante que o movi-
mento é nacional. A paralisação 
foi a forma que os funcionários 
da estatal encontraram para se 
opor à proposta de privatizar 
os Correios.

Os trabalhadores também 
tentam pressionar a direção 
da empresa a negociar a manu-
tenção de direitos trabalhistas 
e dos atuais salários no futuro 
Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), que está por ser as-
sinado.

Além do receio da privati-
zação, os representantes da 

Trabalhadores dos Correios decretam 
greve nacional por tempo indeterminado

ferir à sociedade uma empresa 
sustentável. Por isso, a estatal 
conta com os empregados 
no trabalho de recuperação 
fi nanceira da empresa e no 
atendimento à população”, 
acrescentam os representantes 
legais da estatal.

O processo de negociação do 
Acordo Coletivo 2019/2020 está 
no TST. Na semana passado, o 
vice-presidente do TST, ministro 
Renato de Lacerda Paiva, decre-
tou a extinção do procedimento 
de mediação e conciliação pré-
-processual entre a empresa e 
as entidades que representam 
os empregados. A direção dos 
Correios foi a única a não aceitar 
a proposta de prorrogar o acordo 
coletivo de trabalho para que 
fosse dado prosseguimento à 
negociação de novo instrumento 
coletivo (ABr). 

categoria temem a redução 
salarial e a perda de benefícios. 
“Querem reduzir radicalmente 
os salários e benefícios para 
diminuir custos e privatizar 
os Correios”, afi rma a Findect.

Também em nota, a direção 
dos Correios afi rma já ter apre-

sentado aos trabalhadores os 
números que revelam a “real 
situação econômica da estatal”. 
De acordo com a direção da 
empresa, os prejuízos opera-
cionais acumulados chegam a 
R$ 3 bilhões. “O compromisso 
da direção dos Correios é con-

Dia do Cerrado:
o bioma tem 5% da

biodiversidade do mundo

Governo vai desbloquear
R$ 20 bilhões até o fi m do 
ano, diz Hamilton Mourão

Ministro diz que preocupação 
com dengue é maior na Bahia

Presidentes do Senado e da 
Câmara contra imposto sobre 

movimentação fi nanceira

para acabar com ela. Então, 
na minha biografi a política eu 
sempre trabalhei contrário à 
elevação de tributos na vida 
das pessoas”.

Integrantes da equipe eco-
nômica do governo cogitam 
propor a criação de um novo 
imposto sobre transações fi -
nanceiras. Na terça-feira (10), 
o presidente da República em 
exercício, Hamilton Mourão, 
afi rmou que a decisão será de 
Bolsonaro. “É uma ideia que o 
governo tem, mas não foi apre-
sentado ao presidente ainda, e 
quem decide é o presidente”.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, também não 
acredita que a pauta avance 
entre os deputados. “Pela 
reação que eu vi de muitos 
deputados, me parece que é 
um tema com obstáculo muito 
grande. [...] eu não acho que 
superar a rejeição à CPMF seja 
uma coisa simples no Brasil de 
hoje. Acho muito difícil que a 
gente consiga avançar”, disse, 
no início da tarde, ao sair de 
sua casa (ABr).

e do cidadão no combate à 
proliferação do mosquito 
transmissor e destacou que 
a pasta vai divulgar as ações 
de conscientização antes do 
início do verão. Na semana que 
vem, será lançada a campanha 
publicitária de combate ao 
mosquito Aedes aegypti.

O Ministério da Saúde infor-
mou que, de 30 de dezembro a 
24 de agosto, foram registrados 
1.439.471 casos de dengue em 
todo o país. A média é 6.074 
casos por dia e representa um 
aumento de 599,5%, na compa-
ração com 2018. No ano passa-
do, o período somou 205.791 
notifi cações. Minas Gerais é, 
até o momento, o estado com o 
maior número de ocorrências, 
com um total de 471.165. 

Um ano antes, os municípios 
mineiros registravam 23.290 
casos. São Paulo (437.047) 
aparece em segundo lugar, 
sendo, ainda, a unidade federa-
tiva em que a incidência da do-
ença mais cresceu (3.712%), 
no intervalo de análise. O 
ministério aconselha que, 
durante o período de seca, a 
população mantenha ações de 
prevenção, como verifi car se 
existe algum tipo de depósito 
de água no quintal ou dentro 
de casa (ABr).
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OPINIÃO
Disrupção exige 
transformação

Mais que uma 

tendência, os processos 

de transformação digital 

estão se transformando 

em necessidade para 

que empresas dos 

mais diversos setores 

se tornem, de fato, 

competitivas

Do lado dos fornecedo-
res, o desafi o é ajudar 
seus clientes neste pro-

cesso, e para que isso aconteça 
de forma efi ciente, é preciso ter 
clareza dos conceitos envolvi-
dos aqui. Por exemplo, existe 
uma tremenda diferença entre 
dois termos que, quando tradu-
zidos para o português, têm o 
mesmo signifi cado: digitization 
e digitalization. Na verdade, 
digitization é, simplesmente, 
converter para o digital, en-
quanto digitalization é utilizar 
ferramentas digitais.

O Uber, por exemplo, faz 
parte deste segundo proces-
so, pois serve de instrumento 
para facilitar a locomoção 
dos usuários – aqui, o uso 
da tecnologia (Big Data) é 
imprescindível para reunir 
dados de motoristas e passa-
geiros e, consequentemente, 
operacionalizar o serviço. Se o 
Uber é um exemplo de serviço 
muito bem-sucedido em várias 
cidades e países, há diversas 
outras ideias estagnadas e/ou 
rejeitadas por aí. 

Atualmente, 70% dos proje-
tos de digitalização fracassam 
no mundo todo devido à falta 
de investimento, valorização e/
ou apoio por parte dos toma-
dores de decisão. O incentivo 
à transformação digital se dá 
com pessoas e empresas que 
sabem ouvir, valorizar e imple-
mentar boas ideias. Além das 
tecnologias já citadas, estas 
empresas devem trabalhar 
também com Data Analytics, 
Mobility, Cloud, Blockchain, 
Inteligência Artifi cial e muitas 
outras que auxiliam empresas 
a avançarem rumo à digitali-
zação. 

E, melhor do que dominá-
-las, é preciso saber integrá-las 
para criar produtos realmente 
inovadores. Quer um exemplo? 

O Head Mounted Display, 
desenvolvido pela T-Systems 
para a Fujitsu, uma das maiores 
companhias japonesas de TI. 
Também chamada de headset 
de realidade mista, a solução é 
uma espécie de capacete com 
monitor, óculos e comandos 
de voz altamente capazes de 
automatizar o trabalho manual 
de picking, servindo como guia 
para o funcionário da empresa 
tomar as decisões certas e 
aumentar sua produtividade. 

Neste caso, há uma integra-
ção de Realidade Aumentada, 
Realidade Virtual, IoT e Cloud, 
o que comprova a perfeita har-
monia entre diferentes tecno-
logias em uma única solução. A 
Realidade Aumentada também 
é aplicada na fábrica da alemã 
Schwan Cosmetics. Em casos 
de manutenção e reparo de 
máquinas, os operários podem 
fazer uma chamada de vídeo 
com técnicos e especialistas 
para pedir instruções e re-
solver o problema em tempo 
real, sem que alguém precise 
ir fi sicamente até a fábrica. 

Basta utilizar os óculos de 
AR e receber os comandos da 
central de suporte, que envia 
áudios, textos e informações 
em 3D para o campo de visão do 
operário, possibilitando uma 
orientação remota e igualmen-
te efi caz. Antes da solução, era 
preciso resolver o problema 
via e-mail ou telefone e, em 
algumas situações, esperar a 
visita de um especialista, o que 
exigia um tempo muito maior. 

Outro projeto bastante ino-
vador foi o San Diego Innova-
tion Lab, cujas soluções melho-
ram a experiência do passagei-
ro, aumentam a efi ciência dos 
aeroportos, diminuem custos 
e identifi cam possíveis fontes 
de receita. 

Cada uma destas soluções 
mencionadas acima reforça 
um compromisso que deve 
ser assumido por todos que 
pretendem garantir o melhor 
suporte aos seus clientes na 
jornada digital: “Se não nos 
transformarmos, não seremos 
disruptivos”.

(*) - É vice-presidente regional 
(Américas) de soluções digitais da 

T-Systems International.

Zhilei Ma (*)

News@TI
Ferramenta de Gestão de Dados voltada para 
Marketing Digital

@Relatórios de marketing digital são grandes fontes de dados utili-
zados por áreas de Business Intelligence (BI) e Mídia de diversas 

empresas, como anunciantes, agências de publicidade, gestores de redes 
sociais e startups. No entanto, ao mesmo tempo em que a tabulação 
dessas informações é um processo demorado, que demanda várias 
checagens, esse importante trabalho muitas vezes se tornava uma dor 
de cabeça para quem atua com BI. Tendo em mente que esses relatórios 
são prioridades estratégicas para diversas empresas e agências, surge 
a ferramenta Fourtwo, destinada principalmente à montagem desses 
relatórios, melhorando o tempo das equipes e aumentando a qualidade 
dos materiais que são produzidos. Para a montagem dos relatórios a 
ferramenta Fourtwo está conectada com as principais plataformas de 
marketing digital, redes sociais e banco de dados, fazendo a extração 
de informações e gerando relatórios automaticamente.

Plataforma para privacidade e proteção de 
dados pessoais

@A BigID, líder em proteção e garantia de privacidade de dados 
pessoais, chega ao Brasil oferecendo sua plataforma de inteli-

gência de dados voltada a automatizar o registro, a segurança e o 
gerenciamento de informações pessoais não importando onde este-
jam: em data centers ou nuvem, estruturadas ou não estruturadas. 
A solução BigID se aplica ao gerenciamento efi ciente de informações 
sobre funcionários, clientes e parceiros de negócio de uma empresa, 
assegurando proteção contra fraudes e roubos de informações, além 
da conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
que no Brasil entrará em vigor no ano que vem (http://bigid.comc).

Stefanini inicia as inscrições para o programa 
Potenciais 2020

@A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais 
de soluções de negócios baseadas em tecnologia, anuncia a 

abertura das inscrições para o programa Potenciais Stefanini 2020 
– para preencher vagas de Trainee e Estágio. Serão disponibilizadas 
23 vagas no total para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. Para participar do processo seletivo, os interessados devem 
fazer as inscrições até o dia 04 de outubro, no link (https://jobs.
kenoby.com/jobs.kenoby.com/stefaninipotenciais).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O futuro da IA dependerá
de decisões inteligentes

Mundo afora se questiona como as autoridades deveriam tratar a Inteligência Artifi cial (IA). Deveria a IA ser 
guiada por alguns parâmetros mínimos? Deveria a regulação vir a posteriori, caso seja necessária? Ou deveria 
já ser regulada? Muitos países, organismos multilaterais, imprensa especializada, academia, organizações da 
sociedade empresarial e da sociedade civil encontram-se inquietos quanto a essas questões.

Andriei Gutierrez (*)

Nesse amplo debate, destaco as re-
centes Diretrizes Éticas da UE para 
uma inteligência artifi cial confi ável e 

segura e as recomendações do Conselho da 
OCDE para IA, do qual o Brasil foi signatá-
rio. São iniciativas pioneiras e inspiradoras 
que devem ser conhecidas e estudadas com 
atenção, pois trazem parâmetros éticos 
e recomendações de políticas públicas 
relevantes para o avanço da IA no Brasil.

Por outro lado, essas discussões ainda não 
têm tido a devida atenção aqui no Brasil. 
Com raras exceções, ainda temos poucos 
debates, eventos, artigos ou propostas 
de políticas públicas sobre o tema. Nesse 
contexto, resolvi compartilhar 6 premissas 
que considero primordiais para avanço do 
debate sobre a IA no país.

1. A inovação em IA precisa ser am-
parada por uma abordagem baseada em 
riscos combinada com o estabelecimento 
de princípios e valores éticos. O rápido 
avanço tecnológico atual tem nos ensinado 
que nações que apoiam ideias inovadoras 
numa abordagem baseada em riscos têm 
maiores chances de sucesso. Nesse sentido, 
entende-se que os benefícios potenciais são 
superiores aos riscos e permite-se que as 
inovações possam fl orescer combinadas 
com mecanismos para mitigá-los.

Por outro lado, o necessário estímulo 
à inovação baseada em IA não signifi ca a 
ausência total e absoluta de princípios e 
condições mínimas para o desenvolvimento 
e a aplicação de soluções baseadas em 
IA. O debate internacional tem avançado 
para a constatação da necessidade de tais 
balizas mínimas, de modo que os sistemas 
baseados em IA sejam criados e executa-
dos de modo a respeitar a vida humana e 
primar pelo seu bem-estar, pela diversidade 
e inclusão, por princípios democráticos e 
pela privacidade, além de ter uma atenção 
especial pela segurança, explicabilidade, 
transparência, controle e centralidade nos 
seres humanos.

Nesse campo, seria muito pertinente 
avançarmos seriamente rumo às reco-
mendações feitas pela OCDE mencionadas 
previamente.

2. Não caiamos nas tentações simplistas, 
como uma regulação geral para IA. Na 
IBM temos tido a oportunidade de ajudar 
organizações de mais de 20 setores em sua 
transformação digital, da qual a adoção 
da IA é parte integrante. A partir dessa 
experiência, tenho cada vez mais sólida 
a convicção de que eventuais limites e 
parâmetros para as inovações e usos dos 
sistemas de IA devem ser muito bem dis-
cutidos e delimitados nos seus diferentes 
setores, de maneira pontual e muito precisa. 
Do contrário, criaremos uma contenção à 
inovação e à adoção da IA no Brasil com 
consequências danosas para o desenvolvi-
mento econômico e social presente e das 
futuras gerações.

3. Os investimentos em IA necessitam 
de progressiva segurança jurídica. Por um 
lado, seria pertinente para a segurança 
jurídica que defi namos, rapidamente, as 
situações nas quais o uso de dispositivos 
ou sistemas autônomos não será permiti-
do e quando precisará da supervisão ou 
tutela de um ser humano. Como ainda 
não temos uma bola de cristal capaz de 
prever todas as possíveis implicações da 
IA, um conjunto global de princípios teria 
o mérito de trazer essa importante baliza 
e garantir a necessária segurança jurídica 
para empresas, governos e instituições de 
pesquisa. Essa segurança é essencial para 
estimular a adoção e o avanço em IA em 
larga escala.

Caso ainda persistam arestas a serem 
aparadas e caminhos a serem indicados, 
é pertinente um debate pontual e preciso 
sobre eventuais regulações, sempre que 
possível, em nível infra-legal.

4. A decisão sobre os limites para o uso 
da IA deve se pautar em argumentos de 
ordem técnica, mas em última instância 
será uma decisão política que irá requerer 
amplo debate. Quais critérios devem pre-
valecer no momento de avaliar e decidir 
se um robô pode realizar cirurgias sem 
a supervisão humana, se iremos aceitar 
o desenvolvimento de armas autônomas 
civis ou militares ou se será possível o 
transporte de passageiros e cargas por veí-
culos e aeronaves autônomos? Quais serão 
as implicações legais e de imputabilidade 
de culpa em caso de dolo?

Tenho cada vez mais a percepção de 
que, embora essa decisão possa e deva ser 
amparada por critérios técnicos, sejam eles 
sociais, econômicos, ambientais e éticos, 
tudo indica que a instância decisiva será 
a política. E há ainda muita água para 
correr nesse rio; muito debate por ser 
feito. É necessário que o debate sobre 
a IA e políticas públicas para IA saia das 
esferas técnicas, hoje concentradas em 

organizações do setor de tecnologia, alguns 
poucos órgãos de governo especializados, 
acadêmicos e especialistas no tema. É pre-
ciso que a sociedade brasileira se aproprie 
do tema e faça o debate qualifi cado sobre 
a importância da IA para o presente e o 
futuro, seus impactos e as políticas públicas 
necessárias para seu avanço sustentável.

5. A abordagem baseada em risco deve vir 
acompanhada de mecanismos (digitais) de 
mitigação e accountability. A velocidade e a 
escala das soluções e serviços baseados em 
IA exigirão que nos amparemos cada vez 
mais em ferramentas digitais -- e baseadas 
na própria IA -- para monitorar, auditar e 
garantir o accountability dos mesmos. Em 
outras palavras, a sociedade digital exigirá 
cada vez mais que usemos ferramentas 
digitais para mitigar riscos de natureza 
digital. Do mesmo modo, precisamos 
avançar em um modelo regulatório que 
preveja, sempre que possível e pertinente, 
o estabelecimento de procedimentos e o 
uso de tais tipos de ferramentas.

6. A IA trará transformações sociais 
tão profundas que o país necessita de 
uma estratégia nacional para se preparar. 
Questões importantes demandam de-
bates e (sobretudo) ações coordenadas 
pelo país. É importante que a sociedade 
brasileira reme no mesmo ritmo e sentido 
com políticas públicas para os diferentes 
domínios relevantes da IA para o país , na 
pesquisa aplicada, no estímulo à adoção 
da IA pelo setor público e privado, no 
desenvolvimento das habilidades digitais 
da mão de obra, no avanço rumo à adoção 
de padrões globais e interoperáveis, além 
da necessária segurança, confi ança e do 
estabelecimento de princípios éticos.

Trabalharemos para isso.

(*) É Coordenador do Comitê Regulatório da
ABES e do Movimento Brasil, País Digital

(http://brasilpaisdigital.com.br).

tamasmatusik on Visualhunt / CC BY-NC-ND

A B2W Digital oferece a estudantes a 
oportunidade de desenvolver um projeto 
na companhia durante o Programa Sum-
mer Job 2020. O estágio de verão, que 
começa em janeiro, é fl exível e pode durar 
de quatro a oito semanas, dependendo 
da disponibilidade do estudante. As 15 
vagas disponíveis são para trabalhar no 
escritório de São Paulo.

Ao longo do estágio, os selecionados 
serão acompanhados por tutores e par-
ticiparão de encontros com diretores e 
gestores da B2W. Além de conhecerem o 
funcionamento da companhia, eles também 
receberão um desafi o real e terão a opor-
tunidade de desenvolver um projeto, que 
poderá ser aplicado ao fi nal do programa, 
para promover melhorias de processos, 
dar suporte à implementação de novas 
ferramentas e estimular inovações. 

"Temos exemplos de projetos bem-su-
cedidos que foram desenvolvidos durante 

outros estágios de verão e aplicados pela 
companhia, como o chatbot dos sites e a 
websérie ‘Conexões’, lançada em agos-
to", conta José Mauro Barros, diretor de 
Recursos Humanos da B2W Digital. "O 
Programa Summer Job é a nossa chance de 
atrair talentos que não conseguem realizar 
um estágio regular porque estudam em 
tempo integral ou que estejam em outras 
cidades e possam passar esse período em 
São Paulo", completa. 

Estudantes de todos os cursos e perío-

dos podem se candidatar. A companhia 
busca pessoas que sejam apaixonadas por 
inovação, tenham foco em resultados, ca-
pacidade de resolução de problemas e que 
tragam diversidade e diferentes visões de 
mundo para agregar ainda mais. Durante 
o processo de seleção, os candidatos terão 
seus currículos analisados e passarão por 
testes e dinâmica online, além de um 
painel de entrevista com gestores - que, 
dependendo do caso, poderá ser online.

A companhia oferece bolsa-auxílio com-
patível com o mercado e benefícios como 
vale-refeição e vale-transporte. Ao fi nal 
do estágio, os universitários poderão ter o 
contrato renovado para um estágio regular 
ou ser inseridos no banco de currículos 
da empresa para vagas efetivas após o 
término da faculdade. As inscrições para 
o Programa Summer Job 2020 podem 
ser feitas pelo site https://b2w.gupy.io/
jobs/65611 , até o dia 18 de setembro.

B2W oferece oportunidade para estágio de verão
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País, segundo o ranking Reputation Index, elaborado pela consultoria 
nacional de marketing DOM Strategy Partners. O estudo aponta as 
companhias que se destacam em seus segmentos por terem uma boa 
reputação entre os seus diferentes stakeholders, grupo formado por 
clientes, consumidores, acionistas, investidores e funcionários. Ao todo 
foram entrevistadas mais de oito mil pessoas - 2 mil presencialmente 
e 6 mil por internet - durante 10 meses. A petroleira conquistou 8,02 
pontos e dentre os 37 atributos avaliados para a pesquisa, a “relevância” 
foi o mais lembrado pelos entrevistados. 

E - Celulose e Papel
No dia 22 de outubro a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 
promove, no Hotel Transamerica, o seu 52º Congresso Internacional de 
Celulose e Papel e o 3.° Simpósio Internacional de Pesquisa e Tecnologia 
em Papel Tissue e Reciclagem. Contará com participações especiais de 
Walter Schalka, presidente da Suzano, e de Paulo Hartung, presidente da 
IBÁ, convidados para ministrar palestras. A tecnologia humanizada e suas 
transformações no setor de celulose e papel são destaques temáticos. Na 
Indústria 4.0, que todos os setores produtivos estão vivenciando, o espaço 
ganha vida em tempo real a partir da interação homem-máquina com 
suas interconexões, design de equipamentos e transformando a cultura 
organizacional nas empresas. Mais informações: (www.abtcp2019.org.br). 

F - Mobilidade Urbana 
Entre os próximos dias 24 e 26, no Transamérica Expo Center, acontece 
a Arena ANTP 2019 – Congresso Brasileiro de Mobilidade Urbana, que 
vai receber grandes nomes do setor de transportes com o intuito de 
fomentar o debate e buscar soluções em benefício da mobilidade nas 
cidades. Entre as personalidades confi rmadas, autoridades estaduais e 
municipais também marcam presença. Vale destacar a participação das 
instituições nacionais que contribuirão, trazendo aos debates uma visão 
mais completa do setor, envolvendo os transportes estruturantes, modais 
ativos, micromoblidade, sustentabilidade, acessibilidade e tecnologia. 
Outras informações, acesse (www.arenaantp.com).

G - Transformação de Equipes 
O que leva as empresas a alcançarem um crescimento sustentável muito 

A - Evolução da Pecuária
Nas últimas três décadas, a pecuária brasileira registrou seus maiores 
avanços. A idade de abate dos bovinos diminuiu de 5 para menos de 3 
anos, o peso de carcaça aumentou de 16@ para 20@ e o Brasil passou de 
importador de carne bovina a exportador para mais de 180 países. Hoje, 
o genoma do boi é mapeado e a inseminação artifi cial é uma realidade 
no setor. Para comemorar essa data importante, a Fazenda Sant’Anna, 
que participou de todos esses processos, realiza leilão de 180 touros 
das raças Nelore, Brahman e Gir Leiteiro, neste domingo (15), às 14h, 
em Rancharia, com transmissão do canal Terraviva. Informações: (18) 
3608-0999.

B - Reforma Tributária 
O Secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, participa amanhã 
(13), do 2º Seminário Reforma Tributária promovido pela Associação 
dos Advogados SP e pelo Instituto dos Advogados SP, sob coordenação 
dos advogados Fabiana Lopes Pinto Santello e Mário Luiz Oliveira da 
Costa. O evento acontece das 8 às 18 horas, na Unidade do IASP, Av. 
Paulista, 1294 – 19º andar. Serão debatidos, entre outros, os seguintes 
temas: propostas em evidência; temas urgentes e viabilidade; possíveis 
impactos sobre as prestadoras de serviços e equilíbrio na arrecadação. 
Mais informações: (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br).

C - Processos de Envelhecimento
A área de Ensino, Pesquisa e Inovação da APAE realiza, no Memorial da 
América Latina, entre os próximos dias 19 e 20, o I Seminário Interna-
cional sobre o Envelhecimento da Pessoa com Defi ciência Intelectual. 
Entre os indivíduos com defi ciência intelectual, a estimativa é de que 
haja 2,6 milhões de pessoas, sendo 537 mil acima dos 60 anos. Boa 
parte da população atual com 60 anos já demonstra níveis signifi cati-
vos de fragilidades em suas condições de vida e saúde, o que reforça a 
necessidade de prestação de cuidados contínuos e prolongados. Veja 
a programação e tenha mais informações em: (www.apaesp.org.br/
seminario-envelhecimento). 

D - Melhor Reputação
A Petrobras foi eleita a indústria de base com a melhor reputação do 

acima da média em tempos de economia instável? É para dar essa e muitas 
outras respostas que o Instituto Tânia Zambon promove, entre os dias 
4 a 6 de outubro, em Gramado, o Celebration Power Life 2019, maior 
evento de transformação de equipes da América Latina. Com mais de 
100 expositores e a estimativa de público superior a 10 mil pessoas de 
diversas áreas e segmentos, o evento contará com um ciclo de palestras 
ministradas por especialistas. Como levar sua equipe a um nível de alta 
performance em vendas e comprometimento, será a palestra de aber-
tura. Informações: tel. (54) 3905.3800 ou (www.celebrationpowerlife.
metacompany.com.br).

H - Veículos Elétricos
Entre os dias 1 a 3 de outubro, no Transamerica Expo Center,acontece 
o Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos (C-MOVE), além da 15ª 
edição da Plataforma Latino-Americana de Veículos Híbrido-Elétricos, 
Componentes e Novas Tecnologias, com a presença dos principais nomes 
do setor para discutir o papel dos carros elétricos na mobilidade urbana. 
Os dois primeiros dias serão compostos por palestras, debates e estudos 
de caso. No terceiro dia, startups tomarão conta da “Start Up Village” 
para atividades de co-criação com os participantes. No espaço serão 
apresentados desafi os para que soluções possam ser trabalhadas em 
conjunto com o público, com  workshops e ofi cinas. Saiba mais: (www.
velatinoamericano.com.br).

I - Jazz na Itália 
Entre os próximos dias 20 e 22, a partir das 21h, no JazzNosFundos 
(Rua Cardeal Arcoverde, 742), acontece o Festival JazzTempo Itália. 
Realizado em parceria com o Instituto Italiano de Cultura-SP e o Puglia 
Jazz Sounds, o objetivo é fazer o público mergulhar na produção musical 
contemporânea da Itália. Tendo a região da Púglia como um dos prin-
cipais focos, o festival terá participações de renomados artistas como 
o guitarrista Nicola Conte, o clarinetista Gabriele Mirabassi, o baterista 
Francesco Ciniglio e o saxofonista Gaetano Partipilo, que apresentará 
o “The Boom Collective”, seu mais recente trabalho. Além dos shows, 
fi lmes e um cardápio gastronômico especial. Saiba mais em: (www.
jazznosfundos.net).

J - Programa de Estágio 
Estudantes de qualquer curso de graduação, com formação prevista 
entre julho e dezembro de 2021, têm até a próxima segunda-feira (16) 
para se candidatar no Programa de Estágio 2020 do Banco Votorantim. 
São oferecidas 20 vagas com bolsa auxílio de R$ 2.302,52, além de be-
nefícios. Para participar, basta ser curioso, ter espírito transformador 
e estar disposto a colocar a mão na massa. Noções de inglês também é 
uma habilidade desejável. Inscrições (www.bancovotorantim.com.br/
web/site/pt/banco/institucional/trabalhe-conosco/).

País, segundo o ranking Reputation Index, elaborado pela consultoria 
nacional de marketing DOM Strategy Partners. O estudo aponta as
companhias que se destacam em seus segmentos por terem uma boa

A - Evolução da Pecuária
Nas últimas três décadas, a pecuária brasileira registrou seus maiores 

O jovem atual é
menos hedonista

que outras gerações 

O consumo de álcool, ou 

o sexo, não representam 

mais liberdade como no 

passado

Já sabíamos que o jovem 
atual faz menos sexo, é 
mais preocupado com 

questões estéticas e de saúde, 
prefere curtir o dia fora de casa 
e fi car recluso no período no-
turno, a típica geração Netfl ix. 

Além disso, um novo com-
ponente foi adicionado ao 
arcabouço de comportamen-
to desse consumidor: já não 
é mais tão raro, em certos 
estudos que comandamos, 
ouvirmos que o vinagre passa 
a ser um substituto saudável 
ao álcool para uma vida mais 
“clean”. 

Quem experimenta a novida-
de, afi rma que a boca “enruga 
no começo mas depois fi ca uma 
delícia”. O Little Duck - The 
Picklery, um restaurante do 
leste de Londres, serve uma 
variedade de vinagres próprios 
com ingredientes como cenou-
ra roxa e gengibre. As pessoas 
bebem em copos largos. 

Defensores desse hábito 
argumentam que ele promove 
a redução dos níveis de açúcar 
no sangue, auxiliando na diges-
tão e fazendo com que você 
se sinta satisfeito. E, segundo 
alguns ainda afi rmam, pode ser 
“delicioso, seja servido sobre 
gelo, adoçado com mel ou com 
frutas e açúcar”.

A juventude de hoje, ao redor 
do mundo, é menos hedonista 
em comparação com outras 
gerações. Principalmente na 
América do Norte e Europa, 
eles estão bebendo, fumando 
e se drogando cada vez menos. 

Há também uma contrarrevo-
lução sexual que está sendo 
liderada pelo jovem, de alguns 
países, que estão perdendo o 
interesse pelo sexo. 

No Japão, por exemplo, 
cerca de 40% das pessoas não 
casadas de 34 anos se declaram 
virgens (e geralmente continu-
am indefi nidamente sem expe-
rimentar intercurso sexual). 
Ademais, há uma tendência 
crescente de rapazes japone-
ses que pagam mulheres, não 
para sexo, mas para contatos 
mais platônicos como deitar 
ao lado de uma garota e fi car 
olhando nos olhos dela. 

Os lugares que oferecem esse 
tipo de serviço são chamados 
“cuddle cafés”. Nos Estados 
Unidos, o sexo também está 
em declínio. O Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
detectou um aumento substan-
cial no número de estudantes 
do colegial que afi rmam nunca 
terem feito sexo. 

O que podemos concluir, 
analisando todas essas mu-
danças no hábito e costumes, 
é que existe um sentimento 
crescente de que tanto o con-
sumo de álcool, ou o sexo, não 
representam mais liberdade 
como no passado. Por isso, 
marcas de bebida alcoólica, 
eventos, restaurantes, moda 
e outras que utilizam dessa 
linguagem para se comunicar 
com o seu publico, precisam 
repensar. 

Eu indicaria começar agora.

(*) - Palestrante profi ssional em 
marketing, estrategista especializado 

na construção e no gerenciamento 
de marcas e reputação e diretor-

fundador da Gabriel Rossi 
Consultoria, é professor da ESPM.

Gabriel Rossi (*)

Usuários do cheque especial têm o hábito de utilizar o saldo 

extra todos os meses.

Uma pesquisa feita em 
todas as capitais pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela 
que, em cada dez brasileiros, 
dois (20%) recorreram ao 
cheque especial em algum mo-
mento nos 12 meses anteriores 
ao levantamento, percentual 
próxima aos 17% observados 
na mesma pesquisa do ano 
passado.

A maior parte (40%) dos usu-
ários do cheque especial tem o 
hábito de utilizar o saldo extra 
todos os meses. Esse compor-
tamento é ainda mais comum 
levando em conta as pessoas da 
classe C, D e E (48%). Outros 
30% de usuários recorreram ao 

Aprovada a extinção 
da Dersa

A Assembleia Legislativa de 
São Paulo aprovou a extinção da 
Empresa de Desenvolvimento 
Rodoviário S/A (Dersa) por 64 
votos a favor e 15 contra, além 
de duas abstenções. Gestores do 
órgão estiveram envolvidos em 
casos de corrupção em obras 
viárias e do Rodoanel. O projeto 
aprovado pela Alesp, é de autoria 
do governador João Doria. 

Esta era uma das prioridades 
de Doria, que teve como primei-
ra medida de seu mandato, no 
dia 1º de janeiro, a assinatura 
de um projeto que permitia ao 
governo do estado extinguir, 
fundir ou incorporar diversas 
empresas estatais, incluindo a 
Dersa. A deputada Carla Moran-
do (PSDB), que foi favorável à 
aprovação do texto, disse que 
“a Dersa foi muito boa enquanto 
ela existiu, mas agora é um novo 
modelo, que são as concessões”.

Para o deputado Carlos Gianna-
zi (PSOL), contrário à extinção, 
esse projeto signifi ca a entrega 
de um patrimônio público impor-
tante em um momento em que 
a Dersa está sendo investigada. 
“Nós queremos instaurar a CPI, 
então é um absurdo privatizar 
justamente agora” (ABr).

O volume de vendas do comércio varejista 
cresceu 1% na passagem de junho para 
julho, segundo dados da pesquisa divulgada 
ontem (11) pelo IBGE. Esse é o terceiro 
resultado positivo do indicador, que acu-
mula alta de 1,6% no período. O volume 
de vendas também cresceu 0,5% na média 
móvel trimestral, 4,3% na comparação com 
julho do ano passado, 1,2% no acumulado 
do ano e 1,6% no acumulado de 12 meses.

Sete das oito atividades pesquisadas 

tiveram alta nas vendas, com destaque 
para supermercados, alimentos, bebidas 
e fumo (1,3%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (2,2%) e móveis e 
eletrodomésticos (1,6%). Também apre-
sentaram crescimento tecidos, vestuário 
e calçados (1,3%), artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,7%), combustíveis e lubri-
fi cantes (0,5%) e livros, jornais, revistas e 
papelaria (1,8%).

No varejo ampliado, que também ana-
lisa os setores de veículos e materiais de 
construção, o volume de vendas cresceu 
0,7%. O setor de materiais de construção 
cresceu 1,1%, mas a atividade de veícu-
los, motos e peças recuou 0,9%. O varejo 
ampliado também teve crescimentos de 
0,5% na média móvel trimestral, 7,6% na 
comparação com julho de 2018, 3,8% no 
acumulado do ano e 4,1% no acumulado 
de 12 meses (ABr).

O Indicador Ipea de Infl ação 
por Faixa de Renda, divulgado 
ontem (11), apontou que, apesar 
da desaceleração no crescimento 
dos preços em todas as classes 
pesquisadas, a alta foi mais senti-
da pelas famílias de menor poder 
aquisitivo. Para essa faixa de 
renda, a infl ação foi de 0,12% na 
comparação com julho. Já para 
os que possuem maior renda, o 
índice foi de 0,08%.

Houve um alívio no grupo 
alimentação (-0,18 p.p.) para 
as famílias mais pobres, in-
fl uenciado pela queda no preço 
dos tubérculos (-10,7%), das 
verduras (-6,5%), das carnes 
(-0,75%) e dos leites e deriva-

dos (-0,30%). Em contraparti-
da, o grupo habitação contri-
buiu com 1,19 p.p. para essa 
classe de renda por conta da 
alta na energia elétrica (3,85%), 
no aluguel (0,63%) e na taxa de 
água e esgoto (1,34%).

No caso das famílias mais 
ricas, a defl ação de 15,7% nas 
passagens aéreas, em agos-
to, gerou um alívio no grupo 
transporte, que registrou con-
tribuição negativa de 0,07 p.p. 
para essa classe de renda. No 
acumulado do ano, a infl ação 
das famílias de menor renda 
(2,73%) segue acima da que foi 
observada no grupo dos mais 
ricos (2,53%) - (AIC/Ipea).

A expectativa de vendas no setor foi revisada para 1,3%.

O faturamento real dos su-
permercados no estado de São 
Paulo, no conceito de mesmas 
lojas, fechou o semestre de 
2019 com aumento de 0,23% 
em relação a 2018. Mesmo com 
o leve aumento, e dado o cená-
rio desafi ador atual, em que o 
desemprego permanece com 
pouca melhora, a Associação 
Paulista de Supermercados 
(APAS) revisou sua expectativa 
de vendas no setor do estado 
para até 1,3%. A expectativa an-
terior era de crescimento entre 
2,7% e 3%. Este crescimento é 
menor que o dos últimos dois 
anos, quando o setor cresceu 
pouco mais de 2%.

Na comparação entre os 
meses de julho 2019 com 2018, 
o crescimento do estado foi de 
1,05%, sendo que o interior 
de São Paulo apresentou os 
melhores resultados. Apesar 
do rebaixamento na expec-
tativa de crescimento, o setor 
de supermercados paulista 
alcançou recordes de contra-
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40% dos usuários de cheque 
especial recorrem ao limite

A maior parte (40%) dos usuários do cheque especial tem o hábito de utilizar
o saldo extra todos os meses

não há saldo sufi ciente para 
cobrir os débitos em sua conta 
bancária. Em média, os juros 
cobrados são de 320% ao ano, 
superiores inclusive ao cartão 
de crédito rotativo, segundo 
dados ofi ciais do Banco Central.

Para o educador fi nanceiro 
do SPC Brasil, José Vignoli, 
por causa dos juros elevados, 
o cheque especial só deve ser 
utilizado em ocasiões emergen-
ciais e durante períodos curtos. 
“É um erro incorporar o limite 
do cheque especial como parte 
da renda. Essa ilusão pode levar 
o consumidor a gastar mais do 
que o orçamento permite e ver 
sua dívida se transformar em 
uma bola de neve muito difícil 
de ser paga”, alerta Vignoli 
(CNDL/SPC Brasil).

cheque especial a cada dois ou 
três meses e 27% pelo menos 
três vezes no ano.

O cheque especial é uma 

linha de crédito pré-aprovada, 
oferecida pelos bancos e, ge-
ralmente, utilizada de forma 
automática pelo cliente quando 

Supermercados paulistas 
revisam os números para 2019

tações em vagas de emprego e 
observou aumento de 2,18% no 
número de unidades compradas 
nas lojas, se comparado ao 
mesmo período de 2018.

“Mantemos uma projeção de 
crescimento, mesmo que míni-
mo, em vez de queda no fatura-
mento, devido a alguns fatores 

conjunturais que podem man-
ter um leve aquecimento das 
vendas, como a tímida queda 
no desemprego, a liberação 
do FGTS, a Semana do Brasil, 
a Black Friday e a Reforma 
da Previdência aprovada no 
Senado”, estima a Associação 
(AI/APAS).

Infl ação continua maior para 
famílias com menor renda

Comércio varejista cresce 1% em julho
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Os danos ambientais do 
desperdício de alimentos

Novo relatório sobre 

mudanças climáticas 

da FAO revela que o 

desperdício de alimentos 

gera de 8% a 10% do 

volume total de gases de 

efeito estufa produzidos 

por seres humanos

Se compararmos o volume 
associado ao problema 
com a dos países, ele 

representaria o terceiro maior 
emissor global, depois de China 
e Estados Unidos. O estudo 
demonstra, portanto, que o 
desperdício anual de 1,3 bilhão 
de toneladas, quase um terço 
do total produzido, não afeta 
apenas a segurança alimentar, 
o que já seria sufi cientemente 
grave. Prejudica, também, o 
meio ambiente e agrava os fato-
res causadores das mudanças 
climáticas. 

Um dos dados do trabalho 
permite dimensionar bem a 
questão: 38% dos recursos 
energéticos consumidos pelo 
sistema alimentar global são 
utilizados para produzir ali-
mentos perdidos ou desperdi-
çados. Além disso, quase 30% 
das terras agrícolas do Planeta 
são usadas para produzir ali-
mentos que nunca serão con-
sumidos, representando uma 
área semelhante à do total do 
continente antártico.

O estudo da FAO observa, 
ainda, que a prevenção da 
perda de alimentos pode con-
tribuir para reduzir as emissões 
do setor agrícola, diminuindo 
a pressão sobre os recursos 
naturais e evitando a neces-
sidade de converter terras e 
expandir a fronteira agrícola. 
Assim, depreende-se que 
todos os esforços devem ser 
feitos no sentido de reduzir o 
desperdício, desde a colheita 
até a mesa do consumidor fi nal.

Um dos momentos mais 
sensíveis da cadeia de abaste-
cimento no tocante ao desper-
dício dá-se pelo obsoletismo 

dos entrepostos de comer-
cialização e distribuição dos 
produtos, associado à logística 
e transportes inefi cientes. O 
Novo Entreposto de São Paulo 
(NESP), que será implantado 
no bairro de Perus, corrige 
esses problemas, pois será um 
dos mais modernos do mundo, 
a começar pelo Sistema de 
Logística Integrada. Todos os 
boxes estarão conectados a 
uma central, que gerenciará a 
entrada e saída de produtos, 
de maneira ágil, prática e 
efi ciente.

Outros avanços são referen-
tes aos Sistemas Integrados 
de Identifi cação e a Central 
de Caixas (rastreabilidade, 
higienização, padronização). 
O Big Data também estará 
presente no NESP. Com o 
cruzamento dos dados, será 
possível encontrar diversas 
soluções e alternativas lo-
gísticas. Haverá, ainda, uma 
plataforma de e-commerce, 
inclusive com aplicativos, e um 
sistema de pregão eletrônico 
exclusivo para compras de 
órgãos públicos. 

No tocante à infraestrutura, 
o NESP intensifi cará o uso de 
energias renováveis e contará 
com estações próprias para 
tratamento de água e esgotos. 
Os boxes terão controle total 
sobre os gastos de água e luz, 
por meio de painéis computa-
dorizados, que realizam me-
dições do consumo em tempo 
real, podendo, inclusive, con-
trolar o quanto se quer gastar.

Considerando a gravidade 
apontada pelo novo estudo da 
FAO quanto à ameaça ambien-
tal representada pelo desper-
dício de alimentos, São Paulo 
está prestes a se tornar um 
modelo de sustentabilidade na 
área do abastecimento de hor-
tifrutigranjeiros e pescados, 
quando entrar em operação 
o novo entreposto em Perus.

(*) - É Diretor do Novo Entreposto de 
São Paulo (NESP).

João Barossi (*)

Para o senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), a difusão do conhe-
cimento é a melhor tática para 
acabar com as queimadas cri-
minosas na fl oresta Amazônica. 
O parlamentar disse  que muita 
gente promove queimadas para 
limpeza ou manutenção das 
áreas não por maldade, mas 
por um pensamento atrasado.

Acir ressaltou que institui-
ções como a Embrapa já de-
senvolveram alternativas para 
o uso do fogo na agricultura, 
como sistemas agrofl orestais, 

plantio direto, trituração da 
capoeira e a integração lavoura-
-pecuária-fl oresta. No entanto, 
é preciso que essa informação 
chegue até os produtores.

“Derrubar ou queimar a 
fl oresta traz a ilusão de que 
aquela terra pode gerar mais 
lucros ao ser utilizada para 
pastos ou plantações ou que a 
madeira extraída pode ser mais 
lucrativa. Mas a fl oresta pre-
servada oferece mais, oferece 
infi nitas possibilidades e muitos 
ganhos”, disse (AG.Senado).

A paridade de armas entre advogados é da essência do exercício da advocacia,

segundo o relator na CCJ, Nelsinho Trad.

Menos crianças 
estão se 
matriculando na 
educação básica

O senador Styvenson Valetim 
(Podemos-RN) manifestou-se 
sobre os dados divulgados pelo 
MEC que indicam redução na 
taxa de matrículas de crianças 
na educação básica em escolas 
públicas e privadas em 2018, em 
comparação a 2014, em especial 
nas de seu estado, o Rio Grande 
do Norte. Segundo o parlamen-
tar, a redução do número de 
crianças nas escolas num prazo 
de cinco anos supera 1,3 milhão. 

Em sua opinião, um dos 
motivos que afastam os jovens 
das escolas públicas é o fato de 
serem pouco atrativas. Afora a 
falta de investimentos, raras são 
as que oferecem infraestrutura 
adequada, como quadras de es-
portes, bibliotecas e laboratórios 
para pesquisas que ajudam no 
aprendizado. Defende, portanto, 
mais fomento para a educação.

“Um dos nossos maiores de-
safi os é aumentar o índice de 
aprendizado para, assim, dimi-
nuir a tão grande desigualdade 
que há neste país. O nosso IDH é 
baixíssimo, 0,77. O do Rio Grande 
Norte — 0,68 — está em 16º lugar 
no país; o da Noruega é 0,94. Eu 
não quero comparar países; eu 
quero que meu país melhore, e 
é através da educação, do Índice 
de Desenvolvimento Humano”, 
defendeu (Ag.Senado).

Emenda do relator, senador 

Lasier Martins, estende o 

direito ao terceiro envolvido 

no acidente.

A CCJ do Senado aprovou, 
ontem (11), projeto que garan-
te aos clientes das seguradoras 
de veículos o direito de livre 
escolha da oficina em caso 
de sinistros. Com isso, terão 
a oportunidade de escolher a 
ofi cina que lhes for mais con-
veniente para efetuar o reparo 
dos danos ocorridos ao veículo, 
sem limitação quanto à lista de 
ofi cinas e profi ssionais creden-
ciados impostos pela segurado-
ra, num estabelecimento que 
seja de sua confi ança, ainda 
que não esteja cadastrado na 
seguradora.

“O projeto é muito simples, é 
assegurar o direito do consumi-
dor que tiver veículo avariado 
num acidente poder escolher 
livremente a oficina com a 
qual quer tratar”, explicou o 
relator, senador Lasier Martins 
(Podemos-RS). Ele estendeu 
o direito ao terceiro envolvido 
no acidente. O texto já previa 
a cobertura, mas exigia que o 
veículo estivesse na garantia 
de fábrica. O senador eliminou 
essa imposição, para evitar que 
o cliente que acionou o seguro 
fosse obrigado a pagar custos 
extras no caso de o veículo 
do terceiro não ter garantia 
vigente.

O projeto prevê também 
que a escolha do cliente irá 
abranger qualquer tipo de ofi -

Acordo em Procons 
terá força de título 
executivo extrajudicial

Acordo celebrado entre clien-
te e fornecedor junto a entidade 
ou órgão público de defesa do 
consumidor, como os Procons, 
poderá ter força de título exe-
cutivo extrajudicial, ou seja 
pode gerar a obrigação de cum-
primento sem ser necessário 
recorrer à Justiça. A alteração 
está no projeto aprovado ontem 
(11) na CCJ do Senado. 

A proposta foi apresentada 
pelo senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) para acelerar a obten-
ção da reparação reclamada 
pelos consumidores, evitando 
que precisem recorrer a ações 
na Justiça comum, em varas de 
pequenas causas. “A medida, 
além de conferir celeridade na 
solução de litígios, contribui 
para o desafogamento do Poder 
Judiciário, sem prejudicar as 
partes envolvidas”, sustentou 
Ciro na justifi cação do projeto

O relator, senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), 
ressaltou o mérito da proposta, 
que fomenta a almejada ‘desju-
dicialização do consumo’. “Ao 
conferir efi cácia de título exe-
cutivo extrajudicial aos acordos 
fi rmados perante os órgãos de 
defesa do consumidor, a pro-
posta fortalece os Procons e tor-
na mais efetiva sua função como 
meio alternativo de resolução 
de confl itos atinentes a relações 
de consumo”, afi rmou o relator 
no parecer (Ag.Senado). 

Ed
ils

on
 R

od
rig

ue
s/

A
g.

Se
na

do

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu a 
aprovação até 5 de novembro 
da proposta que permite à 
União compartilhar com esta-
dos e municípios os recursos 
arrecadados com o pré-sal. 
Maia quer votar o texto antes 
do leilão da área da cessão 
onerosa previsto para o fi m do 
ano para garantir os recursos 
para os entes federados. O 
Senado incluiu emenda que 
destina aos municípios 15% 
da arrecadação com o leilão, 
e outros 15% serão destinados 
aos estados. 

Essas fatias serão distribuí-
das entre os entes federativos 
a partir dos critérios que re-
gem os fundos de participação 
(FPM e FPE). Dessa forma, 
serão privilegiados os estados 
e municípios com as menores 
rendas per capita. Além disso, 
outra emenda destina 3% aos 
estados que abrigam as jazi-
das de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos. O 
Rio de Janeiro seria o único 
benefi ciado, já que toda a área 
que vai a leilão fi ca dentro dos 
limites do estado.

Rodrigo Maia disse ainda 
que talvez seja possível incluir 
uma alteração que prevê a 
liberação de R$ 4 bilhões do 
governo federal para compen-

Maia: é possível que estados exportadores

se benefi ciem com R$ 4 bilhões.

A coordenadora de Saúde 
Adolescente e de Jovens do 
Ministério da Saúde, Priscila 
Carvalho, informou ontem (11), 
na Câmara, que o governo está 
aumentando investimentos 
na atenção primária à saúde 
para, entre outros objetivos, 
acolher mais adolescentes no 
sistema e diminuir os índices 
de gravidez não intencional na 
adolescência.

Por meio do Programa Mé-
dicos pelo Brasil, o governo 
pretende ampliar a oferta de 
serviços médicos em locais de 
acesso mais difícil, aumentando 
a atenção à família e acolhendo 
as pessoas para que possam 
planejar sua vida sexual e re-
produtiva. Outra ação, segundo 
a coordenadora, é a ampliação 
do atendimento nas unidades 
básicas de saúde, para que o 
adolescente possa ser atendido 
fora dos horários de estudo.

A gravidez não planejada na 
adolescência e seus impactos 
na economia do País foi tema 
de seminário promovido pelas 
comissões de Defesa dos Direi-

Carmen: gravidez na adolescência compromete o acesso das 

meninas ao mercado de trabalho.

A CCJ do Senado aprovou 
o projeto com essa inicia-
tiva. O texto determina 

que, durante as audiências de 
instrução e julgamento rea-
lizadas no Poder Judiciário, 
os advogados do autor e do 
requerido devam permanecer 
no mesmo plano topográfi co 
e em posição equidistante em 
relação ao magistrado que as 
presidir.

O projeto é de autoria do de-
putado federal Carlos Bezerra 
(MDB-MT) e recebeu voto pela 
aprovação do senador Nelsinho 
Trad (PSD-MG). O relator des-
tacou que a redação do art. 6º 
do Estatuto da Advocacia e da 
OAB já especifi ca que não há 
hierarquia nem subordinação 
entre advogados, magistrados 
e membros do MP, ‘devendo to-
dos tratar-se com consideração 
e respeito recíprocos’.

“A paridade de armas entre 
advogados é da essência do 
exercício da advocacia e se 
refl ete na posição topográ-
fi ca dos advogados durante 
as audiências de instrução e 
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Advogados deverão ter equivalência 
de posição em audiências

O Estatuto da OAB pode passar a estabelecer normas sobre a posição a ser ocupada pelos advogados 
durante audiências de instrução e julgamento na Justiça

julgamento. Por certo, essa 
igualdade de tratamento al-
cança a posição topográfi ca 
dos patronos dos contendores, 
que não pode ser privilegiada 
em relação a nenhum deles, 
seja no que se refere a` proxi-
midade ou ao distanciamento 
do juiz, seja no que concerne 
a` própria visibilidade”, defen-
deu o relator.

O senador Rogério Carvalho 

(PT-SE) elogiou a proposta afi r-
mando que advogado, promotor 
e juiz devem ter as mesmas 
prerrogativas e a mesma rele-
vância no processo judiciários, 
uma vez que o advogado teve de 
prestar exame da Ordem e, com 
isso, foi referendado no exercí-
cio da advocacia. “Tem ocorrido 
com uma certa frequência um 
desrespeito ao advogado no 
exercício constitucional da 

sua função. Isso me preocupa. 
Não há garantia de direito sem 
isonomia para exercício da con-
dição de defesa, representado 
pelo advogado”, alertou.

O projeto segue agora para 
votação no Plenário do Senado. 
Se o texto aprovado pela Câma-
ra dos Deputados se mantiver 
inalterado, será enviado, na se-
quência, à sanção presidencial 
(Ag.Senado).

Maia quer votar até 5 de novembro 
proposta que defi ne cessão onerosa

sar os estados pelas perdas de 
arrecadação no ICMS sobre 
produtos destinados à exporta-
ção e acabar com a Lei Kandir. 
Ele negou que outros estados 
tenham sido prejudicados com 
a emenda que benefi ciou o Rio. 
Todos os entes federados preci-
sam ‘reformar suas estruturas’ 
para garantir mais recursos 
para investimentos.

O presidente da Câmara 
ressaltou que as difi culdades 
fi scais enfrentadas pela União e 
pelos estados e municípios não 
serão resolvidas com receitas 
extraordinárias. E que o acordo 
de inclusão da compensação 
dos estados prejudicados pela 

Lei Kandir é bom para resolver 
defi nitivamente a questão e 
garantir os recursos quando o 
leilão do pré-sal for realizado.

As empresas que arremata-
rem as áreas para explorar o 
petróleo excedente da cessão 
onerosa terão de pagar um 
bônus de assinatura para a 
União. A equipe econômica 
espera obter mais de R$ 106 
bilhões. A ideia é que essas 
verbas sirvam para o acerto da 
União com a Petrobras (cerca 
de R$ 34 bilhões), para que 
os vencedores compensem 
investimentos da estatal e 
também para abater o défi cit 
primário (Ag.Câmara).

Investimentos para prevenir gravidez 
na adolescência

tos da Mulher; e de Seguridade 
Social e Família. Dados do Mi-
nistério da Saúde indicam que 
cerca de 18% dos nascimentos 
no Brasil são de mães com idade 
entre 10 e 19 anos. De cada dez 
meninas com idade entre 15 e 
19 anos que engravidam, sete 
são negras e seis não trabalham 
nem estudam.

A deputada Carmen Zanotto 
(Cidadania-SC), que sugeriu o 

debate, considerou os números 
preocupantes e questionou 
onde o Brasil está falhando 
em suas políticas públicas. 
“Em especial entre as meninas 
menos favorecidas, a gravidez 
na adolescência significa o 
abandono dos estudos. Aban-
donando a escola, o acesso ao 
mercado de trabalho também 
fi ca comprometido”, destacou 
(Ag.Câmara).

Livre escolha de ofi cina por 
clientes de seguradoras

cina — mecânica, lanternagem, 
pintura, recuperação, limpeza 
de interior ou outras similares 
—, desde que legalmente cons-
tituída para essas fi nalidades e 
que apresente orçamento com-
patível com os preços médios 
praticados pelo mercado.

De autoria do ex-deputado 
Cabo Sabino, o projeto deixa 
claro que as seguradoras não 
poderão criar qualquer obstá-
culo ou impor tratamento dife-
renciado em razão do exercício 
de livre escolha pelo segurado 
ou pelo terceiro envolvido. A 
intenção é proporcionar maior 
equilíbrio à relação contratual 
entre seguradoras e clientes, 
garantindo-lhes o direito de 
escolher uma empresa de sua 
confi ança (Ag.Senado). 

Queimadas são ‘refl exo de desinformação’
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Há um ditado que diz 

que nada melhor do que 

dar poder a um homem 

para conhecer o seu real 

caráter.

Por milênios a humanidade 
vem travando a voz do 
espírito seguindo apenas 

o raciocínio gerado no cérebro 
frontal envolvido no materialis-
mo que provocou o crescimento 
da cobiça por poder e riqueza. 
Por muitos séculos depois de 
Cristo, os representantes da Igre-
ja exerceram forte infl uência pelo 
mundo, enquanto mais e mais o 
espírito ia sendo posto de lado, 
caindo em profunda sonolência 
e, fi guradamente, o coração nada 
mais conseguia dizer.

Apoiado em alguns conceitos 
naturais, veio o liberalismo, 
enaltecendo as qualidades 
individuais do ser humano, o 
direito à propriedade e a con-
quista da riqueza como priori-
dade. Vieram logo a seguir as 
ideias socialistas enaltecendo 
as qualidades do Estado e seus 
representantes, como detento-
res das riquezas para conduzir 
a vida dos seres humanos a 
uma condição de bem-estar 
social nivelando-os para uma 
existência voltada para o mate-
rialismo. O ser humano nasceu 
livre, as imposições do Estado 
forte manietam o seu caráter e 
seus anseios inibindo a essência.

Embora em polos opostos, 
nos dois sistemas prevalecia a 
cobiça dos dirigentes pelo poder, 
empregando a comunicação 
de massa para o nivelamento 
dos seres humanos por baixo, 
levando-os cada vez mais para 
uma existência puramente ma-
terial. As sinapses, conexões de 
neurônios, vão se formando a 
partir da primeira infância e se 
desenvolvem continuamente, 
mas as básicas adquirem força 
nas vivências da fase inicial do 
aprendizado imitativo e cog-
nitivo. 

O declínio geral está ligado 
à falta de preparo das novas 
gerações, pois já na primeira 
infância os cérebros das crian-
ças vão sendo alimentados por 
imagens negativas de mentira, 
sexualidade exacerbada, insa-
tisfação, medo, ódio, violência. A 
ciência do cérebro deveria estar 
conectada com a percepção do 
eu interior, a alma. Apesar dos 
avanços nas pesquisas, a caixa 
craniana ainda é uma caixa de 
enigmas. 

Falta o reconhecimento do 
signifi cado da vida; faltam alvos 
enobrecedores que estabeleçam 
como prioridade a meta do pro-
gresso real da humanidade, espi-
ritual e material, para o benefício 
de todos, para que os indivíduos 
alcancem evolução real e sejam 
felizes. Sem o envolvimento das 

novas gerações nesse alvo, o 
futuro se torna incerto e amea-
çador. No século 21, mais do que 
nunca se evidenciam as obras do 
raciocínio desconectado das leis 
espirituais da Criação. 

Visivelmente o corpo do 
planeta Terra apresenta os sin-
tomas de terrível doença que 
agora se manifesta em agitada 
convulsão. 

O dinheiro foi uma grande in-
venção, mas se mal administra-
do gera perdição. Os feiticeiros 
do dinheiro e os maus governan-
tes possibilitaram e eclosão do 
drama do inaudito crescimento 
da miséria que se alastra pelo 
planeta. No mundo econômico, 
a importante variável câmbio 
exerce poderosa infl uência nas 
relações de comércio de im-
portação e exportação entre os 
povos como também possibilita 
manobras escusas para ganhos 
especulativos.  

A guerra comercial se reveste 
de acirrada batalha econômica 
pelo poder. A crise se alastra. 
A Argentina abriu o bico de-
monstrando sua incapacidade 
de saldar os compromissos 
fi nanceiros assumidos. Na Ve-
nezuela, rica em petróleo, falta 
tudo e sua população foge apa-
vorada. O cenário econômico 
mundial tende para o salve-se 
quem puder.

No Brasil, impera a discórdia, a 
luta daqueles que tendo colhido 
muitos benefícios querem man-
ter seus privilégios. As reformas 
são necessárias. A política de 
juros elevados e a displicência 
fi scal criaram esse monstro da 
dívida que exige mais e mais im-
postos complicados de adminis-
trar. Mas têm de ser examinadas 
todas as causas que levaram à 
estagnação da produção indus-
trial, dos empregos e da renda.

O endividamento público atra-
vessa descomunal crescimento, a 
falta de pagamento já é ameaça; 
se os juros não baixarem, a bola 
de neve vai rolar. Os detentores 
de reservas fi nanceiras não terão 
mais o acréscimo de juros cujo 
peso os governos transferem 
para toda a população. Há muito 
dinheiro encalhado, mas falta 
trabalho. É preciso encontrar a 
forma de distribuição que não 
seja as aviltantes bolsas para 
desempregados. 

O ser humano requer trabalho 
para se sentir útil à sociedade. É 
como no canto de Gonzaguinha: 
“Seu sonho é sua vida e vida é 
trabalho. E sem o seu trabalho, 
o homem não tem honra”.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites
 (www.vidaeaprendizado.com.

br) e (www.library.com.br). E-mail: 
(bicdutra@library.com.br); Twitter: @

bidutra7.

O homem e o poder
Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/10/2019  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 10/10/2019  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e 
Online IMÓVEL

Construção
Av. 06/187.847

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/10/2019, às 10:00 horas, 

e 2º Leilão dia 10/10/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, 
São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: CLEBER RODRIGO RODRIGUES DA SILVA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 917.920,27 (novecentos e dezessete mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete 
centavos) 2º leilão: R$ 405.051,13 (quatrocentos e cinco mil, cinquenta e um reais e treze centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

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

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

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

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Apartamento n° 102

DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 03/10/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: BRUNO SOARES BERNARDO, 

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 486.690,74 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e setenta e quatro 
centavos) 2º leilão: R$ 235.500,00 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais)

na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

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

Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de v.sas.  As Demonstrações Contábeis referentes ao ano de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores
Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares. Sorocaba, 20 de março de 2019.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 - (em milhares de Reais)
Ativo      2018      2017
Circulante    53.489    54.998
Caixa e Equivalente de Caixa 8.019 11.665
Duplicatas e Cambiais a Receber 8.755 6.497
Estoques 36.025 35.848
Impostos a Recuperar 101 116
Impostos a Compensar 151 402
Outras Contas a Receber 162 301
Pagamentos Antecipados e Outros 276 169

Não Circulante    19.392    19.963
Realizável a Longo Prazo     5.404     5.413
Depósitos Judiciais 4.488 4.491
Bens Destinados à Venda 54 54
Outros Créditos 862 868

Investimentos 171 139
Imobilizado 13.817 14.349
Intangível            -         62

   13.988    14.550
Total Do Ativo 72.881 74.961
Passivo      2018      2017
Circulante     5.028     3.381
Fornecedores 2.163 1.288
Salários e Provisão para Férias 1.499 963
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 1.100 1.011
Contas a Pagar 266 119

Não Circulante    67.853    71.580
Provisão para Contingências 10.964 28.001

Patrimônio Líquido    56.889    43.579
Capital Social 47.690 47.300
Reserva Legal 460 -
Reservas de Lucro 8.739 -
Prejuízos Acumulados            -    (3.721)

Total do Passivo 72.881 74.961

Demonstrações do Resultado
(em milhares de Reais, exceto o Lucro Líquido por Ação)

     2018      2017
Receita Operacional Líquida   36.177   32.838
Custo dos Produtos E Serviços Vendidos  (32.627)  (32.565)
LUCRO BRUTO     3.550        273
Despesas de Vendas e Administrativas (6.591) (6.315)
Despesas com Contingências 16.748 (174)
Outras Receitas ( Despesas ) Operacionais, Líquidas    (1.358)        832

Resultado Operacional   12.349    (5.384)
Despesas Financeiras (118) (213)
Receitas Financeiras        689     1.157
Resultado Financeiro Líquido        571        944
Lucro/(Prejuízo) Líquido Antes
  da Provisão para IRPJ/CSLL   12.920    (4.440)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício   12.920    (4.440)
Lucro/(Prejuízo) Líquido Por Ação - R$    1,0014   (0,3472)

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2018 e 2017 - Método Indireto - (em milhares de Reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais     2018     2017
Lucro/(Prejuízo Líquido) antes do
  Imposto de Renda e Contribuição Social 12.920 (4.440)
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido
  ao Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais:
Depreciações e Amortizações 2.355 2.397
Variação Cambial Passiva (6) -
Renda de Investimentos (Ações Eletrobrás) (32) 19
Provisão para Perdas nos Estoques (173) (1.567)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - 43
Provisão para Pagamento
  de Comissões de Representantes 114 (19)
Provisão para Contingências Trabalhistas e Outros (17.037) (90)
Baixa de Ativo Imobilizado / Intangível 62 58
Lucro na Venda de Bens do Imobilizado          -       (51)

  (1.797)   (3.650)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a receber de Clientes (2.252) 75
Impostos a Recuperar 320 (100)
Outras Contas a Receber 91 (98)
Estoques (4) 5.723
Pagamentos Antecipados (107) (17)
Depósitos Judiciais 3 (416)
Fornecedores 875 (213)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 625 191
Outros Passivos        33         (2)
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Operacionais (2.213) 1.493
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Recebimento para Venda de Bens do Imobilizado - 53
Pagamento para Compra de Bens
  do Imobilizado/Intangível (1.823) (977)
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades de Investimento   (1.823)     (924)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de Capital 390 -
Aumento (Redução) Líquido de Caixa
  e Equivalente de Caixa (3.646) 569
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período  11.665  11.096
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 8.019 11.665

MOTO PEÇAS TRANSMISSÕES S/A.
CNPJ nº 16.236.440/0001-82 - Companhia Fechada

Relatório da Administração

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (em milhares de Reais)

Lucros/
Capital Reserva Reserva Prejuízos
 Social     Legal de Lucro Acumulados      Total

Saldos em 31/12/2016  47.300       440      8.356          (8.077)   48.019
Prejuízo do Exercício - - - (4.440) (4.440)
Compensação de Prejuízos
  com Reservas           -      (440)     (8.356)           8.796           -
Saldos em 31/12/2017  47.300           -            -          (3.721)   43.579
Aumento de Capital em dinheiro conforme
  AGE/AGO de 24/07/2018. 390 - - - 390
Lucro do Exercício - - - 12.920 12.920
Reserva Legal - 460 - (460) -
Reserva Especial
  de Lucro           -           -      8.739          (8.739)           -
Saldos em 31/12/2018  47.690       460      8.739                 -   56.889

Demonstrações de Resultados Abrangentes Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (em milhares de Reais)

     2018      2017
Lucro/(Prejuizo) Líquido Do Exercicio 12.920 (4.440)
Resultado Abrangente Total 12.920 (4.440)
Resultado Abrangente Atribúivel aos:
Acionistas da Moto Peças Transmissões S/A.   12.920    (4.440)

Resultado Abrangente Total   12.920    (4.440)

Demonstrações Contábeis Completas
O relatório dos auditores independentes menciona que: As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, Normas da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A
emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 20 de março de 2019.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis plenas

estão disponíveis na sede da sociedade na Avenida Hollingsworth nº 719,
CEP 18087-105 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo.

A Diretoria.
Paulo Atadaine Sobrinho - Contador - CRC 1SP137077/O-5

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ/MF nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 25/04/2019
Data, Hora e Local: 25/04/2019, às 9:30 horas, na sede social. Presença: Totalidade do
capital social. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Dorival Lourenço da
Silva Neto. Deliberações: Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 9.199.867,00.
Como resultado, o capital social será aumentado de R$ 1.700.000,00 para R$ 10.899.867,00,
mediante a emissão de 1.006.550 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Assim, o
número total de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 441.000 para 1.447.550
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 9,14 por ação,
totalmente subscrito e integralizado pela única acionista da Sociedade. Assinaturas: Presi-
dente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Dorival L. da Silva Neto. Acionista: Novo Mun-
do Holding Financeira S.A. representada por Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira
Carmona. JUCESP nº 461.802/19-3, em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secr. Geral.

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81  -  NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Extrordinária Realizada em 24/04/2019
Data, Hora e Local: 24/04/2019, às 9:00 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Aprovar um aumento do capital social no valor de R$ 9.199.867,00. Como
resultado, o capital social será aumentado de R$ 1.200.000,00 para R$ 10.399.867,00, mediante
a emissão de 2.013.100 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Assim, o número total
de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 708.252 para 2.721.352 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 4,57 por ação, totalmente subscrito
e integralizado pela acionista Moneycorp Brasil Participações Ltda. O acionista Roberto Amaral
de Almeida renuncia expressamente ao seu direito de preferência à subscrição das ações ora
emitidas. 2. Aprovar a destinação da integralidade dos recursos aportados neste ato na Socie-
dade para o aumento de capital de sua subsidiária integral “Novo Mundo Corretora de Câmbio
S.A.” inscrita no CNPJ/MF nº 08.609.934/0001-37. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de
Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida e
Moneycorp Brasil Participações Ltda. representada por Roberto Amaral de Almeida. JUCESP nº
470.030/19-7, em 03/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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SAO autódromo italiano de Ímola, palco do 
acidente que tirou a vida do tricampeão 
de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994), 
ganhará na semana que vem um mural em 
homenagem ao piloto pintado pelo artista 
brasileiro Eduardo Kobra. Terá 21 metros 
de comprimento e sete de altura e fi cará na 
fachada do Museo Checco Costa, a poucos 
metros da antiga curva Tamburello, onde 
Senna bateu sua Williams naquele fatídico 
Grande Prêmio de San Marino, em 1º de 
maio de 1994.

“Talvez a primeira coisa que eu faça ao 
chegar seja ir no local do acidente. Para 
mim, tem um signifi cado emocional muito 
grande, sou muito conectado à história do 
Senna”, disse Kobra, ao embarcar para a 
Itália. Fã do piloto brasileiro, o artista de 

Kobra viaja a Ímola para pintar mural de Senna

Obra fi cará a poucos metros 

da curva que vitimou o piloto. 
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A média é 6.074 casos por 
dia e representa um 
aumento de 599,5%, 

na comparação com 2018. No 
ano passado, o período somou 
205.791 notificações. Minas 
Gerais é, até o momento, o 
estado com o maior número 
de ocorrências, com um total 
de 471.165. Um ano antes, os 
municípios mineiros registra-
vam 23.290 casos.

São Paulo (437.047) aparece 
em segundo lugar, sendo, ainda, 
a unidade federativa em que 
a incidência da doença mais 
cresceu (3.712%), no intervalo 
de análise. Em 2018, foram 
reportados 11.465 casos. Tam-
bém são destaque negativo no 
balanço Goiás (108.079 casos), 
Espírito Santo (59.318) e Bahia 
(58.956). Atualmente, a taxa de 
incidência da dengue no país é 
690,4 casos a cada 100 mil habi-
tantes. No total, 591 pacientes 
com a doença morreram, neste 

Em um ano, incidência da 
dengue no país aumenta 600%

O Ministério da Saúde informou ontem (11) que, de 30 de dezembro a 24 de agosto, foram registrados 
1.439.471 casos de dengue em todo o país

ano, em decorrência de com-
plicações do quadro de saúde.

O levantamento do ministério 
também reúne informações 
sobre a febre chikungunya. Ao 
todo, os estados já contabiliza-
vam, até o fi nal de agosto deste 
ano, 110.627 casos, contra 

76.742 do mesmo período em 
2018. Segundo a pasta, o índice 
de prevalência da infecção, que 
também tem como transmissor 
o mosquito Aedes aegypti, é 
bastante inferior ao da den-
gue: 53,1 casos a cada 100 mil 
habitantes. Como estados com 

alta concentração da doença 
destacam-se o Rio de Janeiro 
(76.776) e o Rio Grande do 
Norte (8.899).

Até o encerramento do balan-
ço, haviam sido confi rmadas la-
boratorialmente 57 mortes pro-
vocadas pela chikungunya. Em 
âmbito nacional, a variação de 
um ano para o outro foi 44,2%, 
sendo que na região Norte do 
país o recuo foi 32% e no Cen-
tro-Oeste, de 92,7%. O boletim 
epidemiológico acompanha 
também a situação do zika. 

Nesse caso, somente o Cen-
tro-Oeste apresentou queda 
nas transmissões (-35,4%). 
De 2018 para 2019, o total de 
casos de zika saltou de 6.669 
para 9.813, gerando uma dife-
rença de 47,1% e alterando a 
taxa de incidência de 3,2 para 
4,7 ocorrências a cada 100 mil 
habitantes. Neste ano, o zika 
vírus foi a causa da morte de 
duas pessoas (ABr).

A taxa de incidência da dengue no país é 690,

4 casos a cada 100 mil habitantes. 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Marcelo Mariano Carvalho, na qualidade de Presidente da
Assembléia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores só-
cios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, gran-
de-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos
no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos
Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do clube, à
Rua Comendador Nestor Pereira n.º 33, Capital, dia 25 de novembro de 2019 (segunda
feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo de 500
(quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer número
(art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembléia aberta até às 18:00 (de-
zoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40 (quarenta)
membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em representação propor-
cional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36, letra “a” e art. 40,
parágrafo 6º, dos Estatutos Sociais); b) Eleger Presidente, Vice Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo Secretário (artigo 36 letra “b”, do Estatuto Social). Esclarecimen-
tos: 1) O registro do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob
protocolo, subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no
quadro social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia
Geral (art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos termos
do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao Conselho Deli-
berativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de 1 (um) a 60
(sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria somente
poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais); 4) Não será
permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art. 38, parágrafo
2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 10 de Setembro de 2019

Marcelo Mariano Carvalho

44 anos já fez cerca de 10 murais que re-
tratam o tricampeão de F1. “Admiro muito 
a trajetória dele. Ele me inspira muito, 
principalmente como pessoa, a forma 
de ele agir, a perseverança no trabalho”, 
acrescentou.

Kobra vive desde a metade de 2018 o 
período mais profícuo de sua carreira para 
convites internacionais, com mais de 40 
pedidos, e a encomenda do mural de Senna 
é uma das poucas que ele conseguiu aceitar. 
O artista deve levar seis dias para concluir 
o painel, que será inspirado nos momentos 
em que o piloto fazia reverências aos céus 
para agradecer por vitórias. 

O trabalho será voluntário, mas Kobra 
pediu permissão ao Instituto Ayrton Senna 
para fazer o painel. “Se eles não aprovas-

sem, eu não iria”, revelou. Essa será a 
quarta obra do artista na Itália, e em breve 
ele deve realizar um mural em San Marino 
sobre a história desse pequeno país, que 
fi ca a cerca de 100 km de Ímola (ANSA).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCAS LIMA MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/07/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas Marques de Oliveira e de Iraci de Barros 
Lima. A pretendente: LETÍCIA URSULINO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Nazaré da Mata, PE, data-nascimento: 07/09/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ursulino da Silva e de Josefa Severina de Santana Silva.

O pretendente: DIOGO JEFFERSON DE SOUZA FREITAS, profi ssão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Paulo Freitas e de Neusa Pereira de Souza. A 
pretendente: ANA PAULA DA SILVA GOMES, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eunice da Silva Gomes.

O pretendente: SÉRGIO LUIS CORRÊA, profi ssão: vigilante balanceiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 11/05/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cecilia Vitoria de Lourdes Corrêa. A pretendente: NAIR 
DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: funcionária pública, estado civil: viúva, naturalidade: Santo 
André, SP, data-nascimento: 08/02/1959, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Oswaldo Pedro de Oliveira e de Joselita dos Santos Oliveira.

O pretendente: MATEUS BASILIO, profi ssão: técnico em ótica, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Basilio e de Rosemeire Ferrari Basilio. A pretendente: LAHIS 
FERREIRA DE SOBRAL SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adalto Saturno da Silva e de Cintia Rejane Ferreira Lima da Silva.

O pretendente: JOELINO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves dos Santos e de Eulina Rita de Araujo Santos. 
A pretendente: ALINE MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: consultora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1975, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Martins Filho e de Maria Romana Martins.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Donizeti do Nascimento e de Izilda de Campos 
do Nascimento. A pretendente: DANIELE GONSALLE CARNAÚBA, profi ssão: auxiliar de 
laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/02/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hélio Aparecido Carnaúba e de 
Joana Darc Gonsalle Carnaúba.

O pretendente: RODRIGO BARIOTO D'ELREI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1998, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Coimbra D'Elrei e de Gisele Aparecida Barioto. A pretendente: 
THAYNÁ CRISTINA SILVA DA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Beatriz Silva da Costa.

O pretendente: THIAGO COSTA DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Costa do Nascimento e de Maria Adelaide do 
Nascimento. A pretendente: DENISE SANTANA REPELLE, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1973, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Repelle e de Dionizia Santana Repelle.

O pretendente: ÁLISSON RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson da Conceição Silva e de Aparecida Carlos Rodrigues. A 
pretendente: CAMILA FERREIRA ESPINDOLA, profi ssão: conferente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cezarino Bezerra Espindola e de Rosana Ferreira Espindola.

O pretendente: JOSÉ ROMILSON DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de operação, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Martins de Sousa e de Maria Oliveira de Sousa. A 
pretendente: MARIA IVONE SILVA, profi ssão: lider de vendas, estado civil: solteira, naturali-
dade: Acopiara, CE, data-nascimento: 21/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Miguel Ricarte Silva e de Maria Guilherme Silva.

O pretendente: DAVID CARVALHO RODRIGUES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Imperatriz, MA, data-nascimento: 06/04/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues Neto e de Maria Elita Carvalho Rodrigues. 
A pretendente: FERNANDA DO NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: operadora de tele-
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Pereira da 
Silva e de Teresa Maria do Nascimento.

O pretendente: ALEX SILVA DE LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Solânea, PB, data-nascimento: 20/09/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jailson Guedes de Lima e de Maria Silva de Lima. A pretendente: SANDRA MARIA 
DA PAZ MARTINS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Camaragibe, PE, 
data-nascimento: 20/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Miguel Martins e de Lucia Maria da Paz Martins.

O pretendente: LEONARDO MONTEIRO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aidê Monteiro. A pretendente: PATRICIA DE JESUS SAN-
TOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lopes dos 
Santos e de Eliene Maria de Jesus.

O pretendente: DJONATHAN COSTA DOS ANJOS, profi ssão: auxiliar de eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidirlei Aparecido Rodrigues dos Anjos e de Angelicia 
Costa dos Anjos. A pretendente: JULIANE SILVA DA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 06/08/1999, residente e domiciliada em 
Bom Jesus da Lapa, BA, fi lha de Enivon Barreto da Costa e de Maria Judite da Silva.

O pretendente: VIANES ALVES, profi ssão: servente de pedreiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1960, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz Alves e de Antonia da Luz Alves. A pretendente: Rita Conceição 
de Oliveira, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/01/1969, residente e domiciliado Rua Itajutiba, 163, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Benedito de Oliveira e de Deolinda Maria Serafi m de Oliveira.

O pretendente: JOEL SOARES MACIEIRA, profi ssão: saladeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Caucaía, CE, data-nascimento: 26/09/1977, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Roberto Rodrigues Macieira e de Maria Eunice Soares Macieira. A pretendente: 
JOSEFA MARIA SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Conceição, PB, data-nascimento: 04/08/1974, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Maria Carmina Souza dos Santos.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS, profi ssão: aplicador de fi lme, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1982, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Lucia dos Santos. A pretendente: FERNANDA AUGUSTA DE 
PAULA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edson Augusto de Paula e de Maria Lucia Rosa de Paula.

O pretendente: GUSTAVO SILVA DE SOUZA, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1993, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Ferreira de Souza e de Maria Cristina da Silva de Souza. 
A pretendente: ELIZANGELA DE BRITO DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Souza da Silva e de Cleide de Brito da Silva.

O pretendente: MAURÍCIO FERNANDES ELEUTÉRIO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lúcia Eleuterio. A pretendente: JANAINA CRISTIANE 
DA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, 
data-nascimento: 13/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Antonio Rodrigues da Silva e de Elisete Aparecida Candido da Silva.

O pretendente: VINICIUS LUIZ MOREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlino Moreira da Silva e de Maria José Luiz. A pre-
tendente: ADRIANA GAMA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdomiro Pereira da Silva e de Volneina Gama de Araujo.

O pretendente: EDUARDO RAMOS GODINHO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Godinho e de Edna Ramos Godinho. A pretendente: 
STEFANY SATO ROCHA CAMPOS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daisy Sato Rocha Campos.

O pretendente: DENIS NOGUEIRA PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Pereira e de Mariza Ramos Nogueira. A pretendente: 
CATHARINA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Oliveira Santos e de Mariluce Maria da Silva.

O pretendente: ADRIANA CAMPANELI DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 07/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Severino da Silva e de Marina de Petrini Silva. 
A pretendente: TATIANA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Carneiro de Albuquerque e de 
Maria Rosa Misael.

O pretendente: RICARDO MOREIRA DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1991, residente e domiciliado em Guareí, 
SP, fi lho de Paulo Martins de Lima e de Rosemary Moreira dos Santos. A pretendente: FLAVIA 
DE JESUS ANDRADE, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Gonçalves de Andrade e de Santa de Jesus.

O pretendente: BRUNO DA SILVA SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eduardo Sidnei de Souza e de Rosemara Barbosa da Silva. A pretendente: 
TELMA AGUIAR DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Roberto Reis dos Santos e de Maria Nelma Aguiar dos Santos.

O pretendente: WILIAN PEDRUNCCI DA BÔA MORTE, profi ssão: faxineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Ferreira da Bôa Morte e de Marcia Fernandes 
Pedruncci da Bôa Morte. A pretendente: JÉSSICA DE LIMA DA SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Teixeira da Silva e de Rosangela 
Aparecida de Lima Gomes.

O pretendente: FERNANDO SOARES DA SILVA NETO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/07/1995, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Wilson Aparecido Soares da Silva e de Laudicéia de Melo Fon-
seca. A pretendente: REGIANE MOREIRA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Martins de Lima e de Rosemary Moreira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ILDEFONSO DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Indiaroba, SE, data-nascimento: 06/06/1939, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Ildefonso dos Santos e de Dária dos Santos. A pretendente: MARIA 
CUSTÓDIA REIS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Indiaroba, 
SE, data-nascimento: 31/12/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Miguel Francisco dos Santos e de Analice Pereira dos Reis.

O pretendente: DAVID RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Alves Farias dos Santos e de Maria Rosa Rodrigues. A 
pretendente: EDVÂNIA NUNES RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itacarambi, MG, data-nascimento: 18/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Evaldo Correia Ribeiro e de Maria das Dores Francisca Nunes.

O pretendente: CAIO FELIPE ALMEIDA DA SILVA CYRINO, profi ssão: gerente de perecíveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clóvis Cyrino e de Cleide Maria Almeida da 
Silva. A pretendente: CAMILA MENEZES DE BRITO, profi ssão: líder de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1986, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Ricardo de Souza Brito e de Nair Menezes Umbezeiro Brito.

O pretendente: THALVANES CELESTINO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Coruripe, AL, data-nascimento: 04/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Francisco dos Santos Filho e de Marize Celestino 
dos Santos. A pretendente: NATIVIDADE ANTONIA BATISTA DE AGUIAR, profi ssão: 
autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Antonio Batista Aguiar e 
de Vania dos Santos de Lima.

O pretendente: GABRIEL ALVES DE FREITAS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Adolfo Vitoria Freitas e de Maria de Jesus Alves 
de Almeida. A pretendente: TAMIRES SILVA MACEDO, profi ssão: auxiliar de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 04/09/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Mendes de Macedo e de Maria 
Eremita da Silva Macedo.

O pretendente: LUIZ INACIO SARDINHA GOMES, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 19/12/1951, residente e domiciliado 
em São Gonçalo, RJ, fi lho de Inacio Anselmo do Rosário Gomes e de Maria Rosa Sardinha 
Gomes. A pretendente: SONIA APARECIDA SANTIAGO, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1955, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Felipe Santiago e de Lurdes Honorato Santiago.

O pretendente: FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Benigno de Souza e de Helena Gercina dos 
Santos. A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS BERNARDO, profi ssão: analista logistica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Donizetti Bernardo e de Maria da 
Conceição dos Santos Bernardo.

O pretendente: ALLAN LUCAS QUEIROZ, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Pereira de Queiroz e de Marta Maria da Silva 
e Souza. A pretendente: PAULA OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1998, residente e domiciliado 
Rua Milagre dos Peixes, 568, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Oliveira Souza e de 
Debora Aparecida Lima dos Santos.

O pretendente: RAFAEL MOURA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Moura da Silva e de Veronice Jandir da Silva. A pretendente: 
MIRIAN DE OLIVEIRA CORREIA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Normando Correia e de Edna Aparecida de Oliveira Correia.

O pretendente: JAMES FRANK RODRIGUES, profi ssão: ajudante de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu Gomes Rodrigues e de Laura Francisca de Oliveira. 
A pretendente: QUITERIA MARIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: ajudante de serviços gerais, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 11/09/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rivoneide Maria da Conceição.

O pretendente: ARNALDO LUPPI, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1946, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luppi e de Ana Montalti Luppi. A pretendente: VERONICA 
RODRIGUES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Rita, PB, data-
nascimento: 28/06/1957, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lafaete 
Rodrigues de Santana e de Maria Rita Rodrigues.

O pretendente: SILAS SOARES DE MEDEIROS, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 31/08/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Edilma Soares de Medeiros. A pretendente: NIRLEY OLIVEIRA 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Sebastião da 
Silva e de Ana Lucia de Oliveira da Silva.

O pretendente: ERIK CARLOS SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Carlos Amaral Ribeiro dos Santos e de Jandira Maria 
Souza dos Santos. A pretendente: DAIANE CRISTINA MATIAS DE MOURA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anisio Fonseca de Moura e de Vanessa 
Cristiane de Melo.

O pretendente: LUCIANO AMORIM ALVES DE ARAUJO, profi ssão: padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Araujo e de Monique Roque de Amorim 
Araujo. A pretendente: JAQUELINE PEREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Eduardo Pereira e de Roseli de Jesus Pires Pereira.

O pretendente: NATHAN TAVARES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Tavares da Silva e de Maria Aparecida da 
Silva. A pretendente: LUANA DOS SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: atendente, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 03/02/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno José do Nascimento e de Maria do 
Socorro dos Santos.

O pretendente: MICHEL MOTA PERES, profi ssão: operador de máquina, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Atilio Lamberti Peres e de Nair Miranda Mota. A pretendente: 
CAROLINE FERNANDES DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lopes da Silva e de Maria Goreti Fernandes de Oliveira.

O pretendente: EUDES BARBOSA PEDRETE, profi ssão: orientador de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pocrane, MG, data-nascimento: 08/10/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lourenço Pedrete e de Mauriceia Barbosa 
Coelho Pedrete. A pretendente: MARIA LUANA TELES DE QUEIROZ, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Calumbi, PE, data-nascimento: 28/02/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo de Souza Queiroz e 
de Libete Teles de Queiroz.

O pretendente: MIKE DE SOUZA VIEGAS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/09/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Viegas e de Katia Cilene Pereira de Souza. A pretendente: BRUNA 
MACIELE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria Perpetua dos Santos Freitas.

O pretendente: LUCAS AUGUSTO FERREIRA ROSA, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Rosa e de Alexsandra Maria Ferreira. A 
pretendente: KÊNYA LORHAINE DE PAULA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/2000, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Djalma Pereira da Silva e de Gizele Aparecida Augusto de Paula da Silva.

O pretendente: WILSON BISPO DO NASCIMENTO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1968, residente e 
domiciliado em Mauá, SP, fi lho de José Bispo do Nascimento e de Jandira Rodrigues do 
Nascimento. A pretendente: GISLEEIDE MIRIAN DO NASCIMENTO, profi ssão: advo-
gada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1983, 
residente e domiciliada neste Ditrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista do Nascimento 
e de Nacir de Souza Nascimento.

O pretendente: DANIEL DIOGO GUILHERME, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Guilherme Neto e de Judith Diogo de 
Souza. A pretendente: SHEILA VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Andrade dos Santos e de 
Rita Vieira Santos.

O pretendente: MOISES BATISTA CERQUEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Missias dos Santos Cerqueira e de Maria 
Denice Batista da Silva. A pretendente: FERNANDA VIEIRA LINO SILVA, profi ssão: auxiliar 
de legalização, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 25/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Lino Silva e de Maria 
Raquel Vieira Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1996, residente e domiciliado nesta Ca-
pital, SP, fi lho de José Cicero da Silva e de Edinalva Torres da Silva. A pretendente: WITÓRIA 
FERNANDES BISPO, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcio Alexandre Bispo e de Solange Pereira Fernandes Bispo.

O pretendente: RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Ferreira e de Ana Lucia de Oliveira Ferreira. A 
pretendente: GABRIELA MARTINS RIBEIRO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Roza Ribeiro e de Shirlei Souza Martins.

O pretendente: EDSON WENDER ALVES MUNIZ, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Altair Alves Muniz e de Maria Zezinha Teixeira 
Muniz. A pretendente: CATIA MARTINS DE BARROS, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 27/11/1979, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Manoel Martins de Barros e de 
Maria do Socorro Trajano.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES FREIRE, profi ssão: auxiliar de açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Freire Filho e de Francisca Rodrigues Freire. A 
pretendente: CLAUDEMILDA MARIA DA SILVA, profi ssão: assistente de tesouraria, estado 
civil: solteira, naturalidade: Barreiros, CE, data-nascimento: 05/10/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cloves Claudino da Silva e de Maria Amara da Silva.

O pretendente: ISAQUE DE SOUZA OLIVEIRA LIMA, profi ssão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1998, residente e domiciliado 
em Vitória da Conquista, BA, fi lho de Edmilson de Oliveira Lima e de Vilma de Souza Oliveira 
Lima. A pretendente: MIDIÃ JORDÂNIA DE JESUS DA ROCHA, profi ssão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Rocha e de Jovelina 
Maria de Jesus.

O pretendente: THIAGO SIMÕES, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria Aparecida Simões. A pretendente: FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Rodrigues de 
Oliveira e de Elisabete Reginalda do Nascimento Oliveira.

O pretendente: VIVALDO SANTOS DE JESUS, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 30/03/1978, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ubaldo de Jesus e de Maria de Fátima dos Santos. A pretendente: LU-
CIANE SILVA SANTOS, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Guaratinga, 
BA, data-nascimento: 19/11/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Natanael Grigorio dos Santos e de Valdete Silva Santos.

O pretendente: NÉLIO ONOFRE MACHADO, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Passos, MG, data-nascimento: 06/01/1948, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Vitalino Machado e de Jorgina Moreira Machado. A pretendente: 
ANE LUIZE DO AMARAL FERREIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Ferreira e de Gilena Geralda do Amaral Ferreira.

O pretendente: UGO DE CASTRO MOURA, profi ssão: encarregado de operação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deusdete José de Moura e de Maria de Castro Moura. 
A pretendente: FRANCISCA MARCLEIDE FERNANDES CAVALCANTE, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 04/10/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fernandes do Nascimento e de 
Maria Auria Cavalcante Nascimento.

O pretendente: PAULO CESAR TEIXEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Olímpia, SP, data-nascimento: 05/07/1972, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Teixeira e de Ina da Silva Teixeira. A pretendente: MARIA 
JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Água 
Branca, AL, data-nascimento: 30/05/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Custódio José dos Santos e de Dominicia Vieira dos Santos.

O pretendente: RENILDO AZEVÊDO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Wenceslau Guimarães, BA, data-nascimento: 02/05/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurino José dos Santos e de Maria Azevedo 
Batista. A pretendente: LUCIANA MARIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 12/12/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Manoel dos Santos e de Damiana Maria da Silva.

O pretendente: FELLIPE CARVALHO SANTIAGO DE SOUZA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Donizete de Souza e de Lucileine de 
Carvalho. A pretendente: SARA SIQUEIRA BARBOSA NASCIMENTO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Augusto do Nascimento e de Katia 
Siqueira Barbosa Nascimento.

O pretendente: DANILO FREITAS JORGE, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1986, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Alberto Jorge e de Maria Alzerina de Freitas Jorge. A pretendente: 
ÉVELYN APARECIDA VIANA CONSENTINO, profi ssão: assistente de RH, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 31/01/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Consentino e de Iraci Nunes Viana Consentino.

O pretendente: GEOVANE FERREIRA COSTA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 26/08/1975, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Juarez Jesus Costa e de Armandina Ferreira Costa. A pretendente: 
GRACIENE SANTOS PEREIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 12/05/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Graciliano de Jesus Pereira e de Tereza Jesus dos Santos.

O pretendente: WILLIAM CARDOSO DE ALMEIDA, profi ssão: operador de produção I, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josivaldo Cardoso de Souza e de Dasilde 
Alves de Almeida. A pretendente: MAYARA CAROLINE LEANDRO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anelita Leandro.

O pretendente: LUCAS ADRIANO PIMENTA DE SOUZA, profi ssão: matorista de micro-ôni-
bus, estado civil: solteiro, naturalidade: Cabreúva, SP, data-nascimento: 29/02/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Roque de Souza e de Nirce 
Pimenta de Souza. A pretendente: KATIA APARECIDA BORGES DA SILVA, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo José da Silva e de Joze 
Aparecida Borges da Silva.

O pretendente: GILVAN DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: desenho de interiores, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 07/08/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damásio Rodrigues Rocha e de Vera Lúcia Silva dos 
Santos. A pretendente: RAQUEL LORENA DUARTE, profi ssão: enfermeira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1973, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Theodoro Duarte e de Laura Aparecida Lorena Duarte.

O pretendente: WESLEY ZUCCARELLO DE SÁ, profi ssão: assistente contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Gonzaga de Sá e de Raquel Agatina Zuccarello. 
A pretendente: CAROLINA ALVES, profi ssão: assistente de folha de pagamen, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laerte Alves e de Nicia Conceição de Oliveira Marques.

O pretendente: RICARDO SATURNINO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 19/01/1976, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Anativa Saturnino dos Santos. A pretendente: ANA 
BARBOSA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Moreno, PE, 
data-nascimento: 26/07/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Barbosa da Silva e de Cecilia Maria da Conceição.

O pretendente: ADELSON LUÍS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Altinho, PE, data-nascimento: 12/04/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luís José da Silva e de Maria de Lourdes Santos da Silva. A pretendente: 
RAFAELA CRISTIANE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Gonzaga da Silva e de Maria de Fatima Silva.

O pretendente: BRUNO MARTINS DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de infraestrutura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Martins de Souza Filho e de Celidonina de Jesus 
Sales Coutinho Souza. A pretendente: GISLENE DE SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Araçuaí, MG, data-nascimento: 12/02/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cezar Santos e de Maria de Souza Santos.

O pretendente: VALDO JOÃO DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: auxiliar de rede, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdo João da Silva e de Maria de Lourdes de Melo. A 
pretendente: GIALLI PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: atendente de defi ciente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildinei Coelho de Souza e de Gilvana Pereira de Souza.

O pretendente: RODOLFO DOUGLAS LIMA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1980, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Jesus Lima e de Minervina Ferreira Lima. A pretendente: 
MÔNICA GARCIA NUNES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Garcia Nunes e de Henriqueta Prado Nunes.

O pretendente: JONATAN FIDELIS ALVES, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Ari Alves Pimenta e de Laide Fidelis da Silva. A pretendente: VANESSA 
MICHELE DE LIMA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Elizabeth Maria de Lima.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Gomes de Souza e de Suely Petronilia dos Santos 
Souza. A pretendente: DANIELY FRANÇA STRAMANDINOLI, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Stramandinoli e de Rubinalva Pereira 
de França Stramandinoli.

O pretendente: DIEGO FIGUEREDO ALVES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/10/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente José Alves e de Raimunda Santos Figueredo. 
A pretendente: LARYSSA EWELEN BORGES DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson Cardoso de Oliveira Santos e de 
Rita de Cassia Castro Borges.

A pretendente: CRISLAINE BARAUNA DOS SANTOS, profi ssão: confeiteira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Barbosa dos Santos e de 
Sandra Miriam Luz Barauna. A pretendente: LUANA CRISTINA FIDELIS MOREIRA, 
profi ssão: veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 03/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronildo 
Donizeti Moreira e de Renata Pereira Fidelis Moreira.

A pretendente: KARINA COSTA GAVAZZI, profi ssão: transporte escolar monitora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Gavazzi e de Marleide 
Costa Gavazzi. A pretendente: SHEILA CRISTINA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo da Silva e de Janete 
Coelho Santos da Silva.
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Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

Esperanças e Sonhos. Manifestando Sonhos. Pense nas 
coisas agora porque as coisas irão começar a se mover ra-
pidamente e cabe a Você decidir como isto será para você. 
O trabalho árduo que você esteve fazendo no ano passado 
está prestes a ser recompensado, então mantenha seu foco 
no prêmio e no agora, para que você possa aproveitar mais 
os pequenos luxos da vida. Este é um grande momento, 
portanto, faça alguns planos e preste atenção aos sinais. 
Pensamento para hoje: As coisas parecem muito boas! Deixe 
suas preocupações desaparecerem! Confi e que seus sonhos 
estão se manifestando! 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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ANTECIPAR OS VALORES DAS FÉRIAS
Empresa pode antecipar os valores das férias para futuro acerto? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DESEJA A CONVERSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS 
DAS FÉRIAS, A EMPRESA NÃO DESEJA CONCEDER, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que a conversão do abono pecuniário é uma faculdade do 
empregado que se requerida até 15 dias antes do término do período 
aquisitivo estará o empregador obrigado a conceder. Se a requisição 
não foi feita no período determinado por lei, entende-se que neste 
caso fica a critério da empresa conceder. Base Legal – Art.143 da CLT.

TABELA DE VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO
Qual a tabela dos valores recebidos referente a seguro desemprego e a 
quantidade de parcelas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAMES OBRIGATÓRIOS 
Quais exames são obrigatórios para a função de motorista nos seguintes 
casos: admissão, demissão, periódico? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO RAMO DE COMÉRCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNICA, 
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PODE REGISTRAR UM PEDREIRO?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não existe impedi-
mento no registro deste pedreiro mesmo em se tratando de empresa no 
ramo de comércio. Orientamos verificar o art.393 da IN RFB nº971/09 
em relação a contribuição previdenciária.

ATESTADO MÉDICO DURANTE AS FÉRIAS
Funcionária durante o gozo de férias apresenta atestado médico 
de dez dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITOU DEMISSÃO NO FINAL DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário solicitou demissão no último dia do contrato de experiência, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RICARDO MAURICIO COUTINHO DE OLIVEIRA, profissão: corretor de 
imóveis, estado civil: solteiro, naturalidade: em Barra Mansa - RJ, data-nascimento: 
14/05/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João 
Mauricio de Oliveira Filho e de Leila Maria Coutinho de Oliveira. A pretendente: 
ROSELI PULCINI, profissão: educadora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 15/02/1968, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Henrique Pulcini e de Liris Pulcini.

A pretendente: FELIPE SOUSA RODRIGUES, profissão: fisioterapeuta, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 07/02/1985, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Sebastião 
Rodrigues e de Donizeti Aparecida Rodrigues. A pretendente: FABIANE PAPPI DA 
SILVA, profissão: assistente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Gua-
rulhos - SP, data-nascimento: 20/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Gilmar Pereira da Silva e de Magda Aparecida Pappi da Silva.

O pretendente: CHARLES ROMAGNOLI PAIXÃO, profissão: instalador de som, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
21/03/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Gildasio Santos Paixão e de Iara Romagnoli Paixão. A pretendente: TATIANA 
UEHARA ROGGERIO, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 21/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Henrique 
Roggerio e de Ana Claudia Uehara Roggerio.

O pretendente: FELIPE TORREGROSA MORELLI, profissão: técnico de raio X, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
18/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Eduardo Morelli e de Denia Cristina Torregrosa Morelli. A pretendente: HANNA 
CLARA SOUZA LEÇA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 04/02/1990, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eusebio Manuel Abreu Leça e de 
Ana Lúcia de Souza Leça.

O pretendente: FERNANDO DE PAULA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
30/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo 
Aristeu de Oliveira e de Jucineide Silva de Oliveira. A pretendente: KAROLINE ANDRES-
SA ALVES CRUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Jabaquara - SP, data-nascimento: 29/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto da Cruz e de Claudete Alves Bezerra da Cruz.

O pretendente: WAGNER APARECIDO SALES, profissão: agente penitenciário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Arujá - SP, data-nascimento: 10/09/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Caros 
Sales e de Dayse Aparecida Sales. A pretendente: DANIELLE BARBOSA DOS 
SANTOS, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Mauá - 
SP, data-nascimento: 26/10/1989, residente e domiciliada em Mauá - SP, filha de 
Daniel Rodrigues dos Santos e de Elina Barbosa dos Santos.

O pretendente: MAGNO RODRIGO ARAÚJO OLIVEIRA, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em João Pessoa - PB, data-nascimento: 06/11/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelino Oliveira 
Mendes e de Rosângela dos Santos Araújo. A pretendente: ABIGAIL RAMOS ZUIM, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital 
- SP, data-nascimento: 25/11/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de André Luis Zuim e de Andreia Aparecida Ramos.

O pretendente: GILBERTO DANTAS DE OLIVEIRA, profissão: cozinheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Monte Santo - BA, data-nascimento: 10/06/1972, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de José Oliveira de Souza 
e de Filomena Dantas de Jesus. A pretendente: ROZILDA MARIA SILVA, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Euclides da Cunha - BA, data-
nascimento: 30/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Adalberto de Jesus Silva e de Raimunda Maria de Jesus.

O pretendente: EDMAR PEREIRA DE MIRANDA, profissão: operador de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 
28/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Egi-
dio Pereira de Miranda e de Justina Maria de Miranda. A pretendente: ÉRICA DE 
ALMEIDA ROCHA SILVA, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 04/10/1985, residente e domiciliada nesta Ca-
pital, São Paulo - SP, filha de Jair da Rocha Silva e de Nely Xavier de Almeida Silva.

O pretendente: MAYSON SANTOS SOUSA, profissão: encarregado de loja, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Iguaí - BA, data-nascimento: 12/02/1985, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Edi Barbosa de Sousa e de 
Marluce Silva dos Santos. A pretendente: MARCELLE BALINT, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-
nascimento: 20/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Roberson Balint e de Rosana Vizza Balint.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: GUSTAVO VINICIUS DE OLIVEIRA, profi ssão: desempregado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sueli de Oliveira. A pretendente: 
STEPHANE MARANHÃO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo Soares dos Santos e de Eliane Maranhão da 
Camara.

O pretendente: YURI CAVALCANTI, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Flavio Cavalcanti e de Rosangela Aparecida Soares da 
Fonseca Cavalcanti. A pretendente: INGRID FREI BENITES MORSCH BÜRGER, 
profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Henrique Morsch Bürger e de Alethea Frei Benites.

O pretendente: LEONARDO DE MOURA CAPUCHO RAMOS, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Capucho Ramos e de 
Rozangela de Moura Ramos. A pretendente: FERNANDA MARTINS, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cleber Conti Martins 
e de Cristina Pereira Martins.

O pretendente: SANDRO RICARDO RUYS, profi ssão: gerente de serviços, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Bernardino de Campos, SP, data-nascimento: 
17/06/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Morales 
Ruys e de Marilena Saquetti Ruys. A pretendente: ALESSANDRA LIS DE MATOS, 
profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vlademir 
Antonio de Matos e de Helena Lis de Matos.

O pretendente: JONATAS VIEIRA DE LIMA, profi ssão: projetista elétrico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 16/10/1992, residente e 
domiciliado em Osasco, SP, fi lho de Geraldo Francisco de Lima e de Eliêne Vieira 
da Costa. A pretendente: ESTER DOS SANTOS DE ARAUJO, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Wellington 
Ferreira de Araujo e de Claudia de Melo dos Santos de Araujo.

O pretendente: AGUINALDO BARBOSA DA CUNHA, profi ssão: borracheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
31/07/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson 
Pereira da Cunha e de Marilda Barbosa da Cunha. A pretendente: NÁDIA CARVALHO 
NORONHA BELO, profi ssão: técnico de enfermagem, estado civil: divorciada, natura-
lidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 04/01/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Campos de Carvalho e 
de Maria Luiza Campos.

O pretendente: ANDRE GUILHEN BONILHA DE OLIVEIRA, profi ssão: gerente estadu-
al, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 
11/08/1985, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Gelson de 
Oliveira e de Leopoldina Augusta Moya Bonilha de Oliveira. A pretendente: ARIANE 
PREISIG DE ALMEIDA PARRA, profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 15/06/1988, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jânio Luiz Parra e de Solange Maria 
Preisig de Almeida Parra.

O pretendente: ALEX FERNANDO DOS SANTOS, profi ssão: músico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 09/06/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sebastião dos 
Santos e de Regina Janete dos Santos. A pretendente: CIBELE PROCOPIO, profi ssão: 
assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nas-
cimento: 14/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jair Francisquinho Procopio e de Maria Candida Procopio.

Jesus Rodriguez (*)

Ações de responsabilidade social 
do tipo corporativo são aquelas 
atividades em que mostram que a 
empresa está preocupada com o 
impacto que ela causa no ambiente 
em que ela está inserida e as ações 
que ela toma para diminuir os danos 
que ela invariavelmente pode cau-
sar. Na hora de formular um plano 
para lidar com esse tipo de questão, 
é comum fi car em dúvida do que 
levar em consideração. Veja abaixo 
algumas dicas que podem ser úteis:

1. Alinhe os esforços de CSR 

com a identidade da marca - Para 
começo de conversa, não alinhar os 
esforços de CSR com o tipo da marca 
é um dos grandes problemas que 
empresas enfrentam ao colocar em 
ação suas iniciativas de social respon-
sability. É muito importante centrar 
seus esforços de CSR em causas 
que tenham fi t com a identidade da 
sua marca, para que a bandeira que 
será levantada tenha relação com as 
mensagens que a companhia carrega. 

Este esforço é especialmente 
importante para que suas ações 
não se percam com o tempo e que 
os resultados sejam satisfatórios.

Se a sua empresa é alimentícia, 
por exemplo, faz sentido engajar 
em atividades de preservação de 
água, diminuição de uso de plástico 
ou outras questões que estão rela-
cionadas a experiência de comer. 
Assim, a causa não está longe do 

Práticas de responsabilidade 
social que ajudam sua empresa
Quando falamos sobre “responsabilidade social corporativa” (CSR na sigla em inglês), 
muita gente fi ca sem saber direito o que a expressão quer dizer

setor da sua empresa e faz sentido 
mesmo para os consumidores. 

2. Seja genuíno - Não adianta 
só fazer um plano muito bacana de 
CSR, é preciso que você realmente 
ponha a mão na massa para fazê-lo 
sair do papel. Para isso, é necessário 
que você se comunique de manei-
ra autêntica e que até mesmo os 
seus executivos sêniores estejam 
comprometidos em fazer com que 
a campanha da vez esteja sendo 
aplicada corretamente. Essa since-
ridade pode ser sentida por parte 
do público, que acreditará nas suas 
ações e pode também contribuir para 
que sua campanha seja um sucesso e 
não só algo da boca para fora.

3. Comprometa-se com metas cla-
ras, mensuráveis e atingíveis - A menos 
que você tenha um objetivo claro, não 
existe a possibilidade de fazer uma 
campanha bem-sucedida. É aquilo: 
não dá para se comprometer com 

ideias abstratas, então a 
única saída é cravar um 
número, uma meta, algo 
que possa ser alcançado 
e quantificado. Trace 
um plano: o que você 
está fazendo para efeti-
vamente ter um projeto 
bem-sucedido? Qual foi 
o passo a passo defi nido? 
Como ele te ajuda a atin-
gir o objetivo macro da 
campanha? É preciso ser 
pragmático e persistente 

para que, com um plano estruturado, 
os objetivos sejam atingidos.

4. Procure iniciativas “ga-

nha-ganha” - Também é muito 
importante que a empresa foque 
em iniciativas “ganha-ganha”, isto é, 
atividades em que os resultados se-
jam bons para todos os stakeholders 
envolvidos no processo. Encontre 
uma causa ou tipo de atividade que 
seja positiva para todos os atores da 
empresa, ou seja, os clientes, forne-
cedores, executivos e funcionários 
e que faça sentido para eles. Ter em 
mãos uma ação que cause comoção 
ou que seja relacionada com o dia a 
dia dos stakeholders ajuda todos a 
se engajarem e continuarem dando 
seguimento à causa após o impacto 
inicial de adesão da campanha. 

5. Crie um ciclo virtuoso de 

engajamento com stakeholders - 
Por fi m, é muito importante que suas 
ações sejam parte de um ciclo que 
se auto alimente. Começando com 
“ações”, é essencial que você tome 
iniciativas e as divulgue para todos os 
stakeholders envolvidos no processo. 
Isso já se relaciona com a segunda 
parte do círculo, a “comunicação”. É 
importante que todos estejam cientes 
de tudo o que está acontecendo com 
a campanha e possam compartilhá-la 
com o maior número de pessoas. 

Com isso, a terceira parte pode ter 
início, o “engajamento”. De posse de 
informação de como a campanha 
funciona, todos podem se engajar e 
contribuir para que ela cresça. Por úl-
timo, todos que estiveram envolvidos 
de alguma forma oferecem “feedba-
ck” de como foi a experiência deles, 
ajudando a campanha a se afi nar 
ainda mais e reiniciar um novo ciclo.

Ao levar todas essas dicas em 
consideração, é possível se nortear 
e começar a dar os primeiros passos 
nos planejamentos de social respon-
sability e agregar valor para as ações 
da sua companhia.

(*) - É Gerente de Corporate Social Respon-
sibility da Subway América Latina.
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Especial

#tenhacicatrizes

Augusto Roque

Venda mais com

funcionários felizes

A felicidade está presente no nosso dia a 

dia. E, porque não aliar ela ao processo 

de vendas da sua empresa?

Augusto Roque (*)

Uma pesquisa da PWC (2017) apontou que 
71% dos consumidores indicaram que os 

funcionários têm grande impacto em sua expe-
riência de compra e vale puxar pela memória: 
quantas vezes deixamos de comprar algo de 
algum lugar porque o vendedor estava embur-
rado e não nos atendeu de forma adequada, 
ou ainda, você consegue se lembrar daquela 
vez que você não precisava comprar nada, mas 
aquela vendedora com sorriso no rosto (e bons 
argumentos) fez despertar em ti o sentimento 
de adquirir algo?

Já pensou se o seu funcionário atendesse ao 
cliente fi nal da mesma forma que é tratado na 
empresa...Pois é, quando falamos de felicidade 
no trabalho, basicamente estamos falando em 
criar um ambiente próspero e feliz baseado 
no bem estar do colaborador e nas condições 
que são realizadas pela empresa para obter o 
seu engajamento. Funcionário engajado, além 
de vestir a camisa da empresa, vende mais. E 
isso seria o ideal para a organização, lembrando 
que as pessoas buscam a felicidade como as 
empresas buscam lucros. Mas como a felici-
dade, os lucros não podem ser perseguidos, 
eles acontecem.

Para que o processo de venda baseado na felici-
dade seja aplicado na empresa, é necessário que a 
organização, em conjunto com a área comercial e 
RH, aplique a seguinte fórmula: PROPÓSITO + 

CULTURA INTERNA + AMBIENTE HUMA-

NIZADO + ENGAJAMENTO + EFICIÊNCIA 

NAS VENDAS = FELICIDADE

1. Toda empresa tem (ou deveria ter) um 
PROPÓSITO. Propósito nada mais é o POR 
QUE uma organização existe. Diferentemente 
da sua Missão (que é a razão de uma empre-
sa existir), o propósito é a declaração de 
como a empresa pretende contribuir com a 
humanidade. Ele promove inovações signifi-
cativas e ideias visionárias e ajuda o negócio 
a navegar em momentos turbulentos. Injeta 
mais poder na mensagem da marca, ajuda a 
atrair talentos certos e retém esse talento por 
mais tempo na organização, contribui para a 
realização pessoal e uma vida bem vivida, e 
gera resultados financeiros superiores e no 
longo prazo.

2. Adequação da CULTURA INTERNA. Se 
vendemos um produto ou serviço que é incon-
sistente com o que acreditamos, ele não será 
autêntico e nossos colaboradores e clientes 
acabarão percebendo e – o que é mais impor-
tante – sentindo isso. Desta forma, faz sentido 
aposentar um produto ou dissolver uma divisão 
que não se encaixe no Propósito. Assim, baseado 
no Propósito, a empresa deverá direcionar a sua 
cultura organizacional para vender mais e me-
lhor criando adequadas para que o colaborador 
desempenhe suas funções com efi ciência.  

3. Criação de um AMBIENTE DE TRABA-

LHO HUMANIZADO. Temos que entender a 
importância da Felicidade no Trabalho, ou seja, 
precisamos criar um ambiente de trabalho onde 
as pessoas possam se sentir confortáveis para 
conversar, trocar ideias, desabafar, respirar e, 
porque não, se divertir. Afi nal, se o propósito 
da felicidade é trabalhar a felicidade como 
propósito, porque não criar um ambiente mais 
humano e feliz?

4. Aplicar programas de ENGAJAMENTO. 
Entender o funcionário, seus desejos e até a 
forma como ele gostaria de ser tratado é fun-
damental para a empresa obter o engajamento 
do colaborador. Além disso, ao perceber de 
forma prática a aplicação do propósito e do 
aculturamento pela felicidade, o vendedor 
passa a ter um senso de responsabilidade, que 
incide na adoção de mecanismos de diálogo 
e transparência, ao mesmo tempo em que a 
empresa desenvolva ações para reconhecer e 
recompensar as conquistas obtidas.

5. Promover a EFICIÊNCIA. Sabemos 
que as vendas são à base de uma organização 
lucrativa. Afi nal é somente pelas vendas que 
a empresa obtém seu faturamento. Para que 
haja efi ciência no processo de vendas, além de 
despertar o espírito de liderança e o senso de 
pertencimento, a empresa deve treinar seus 
colaboradores de acordo com o propósito e 
sua cultura organizacional, buscar desenvolver 
práticas que elevem o espírito de companhei-
rismo e equipe e aprimorar os processos para 
vender mais e melhor.

Desta forma, ao seguir estes 5 passos, en-
tendemos que uma empresa estará preparada 
para vender mais, obter mais lucros e atuar de 
forma mais humana, empregando os melhores 
talentos e os colaboradores mais felizes!

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
Diretor da Curso e Percurso, especialista em Propósito, 

Felicidade, RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 
20 anos de experiência como executivo, palestrante, 

professor e consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e 
Inovação pela FEI-SP e é bacharel em Administração pela 

FEI-SP. Saiba mais em compulsivos.org ou pelo email: 
augusto@cursoepercurso.com.br

Jonas Valente/Agência Brasil

Usar um sensor para prever se vai chover em uma proprie-
dade e, assim, identifi car o melhor momento de aplicar um 
defensivo agrícola. Ter um equipamento em um trator que 

monitora se ele para ou quebra de modo a permitir uma manutenção 
rápida. Inserir pequenos aparelhos no solo para ter indicadores para 
o plantio, como por exemplo, o nível de umidade. Essas são algumas 
das aplicações da chamada Internet das Coisas (IdC) que começam 
a ser implantadas em projetos no campo.

A IdC (ou IoT, sigla em inglês para “Internet of Things) é um nome 
dado a um conjunto de tecnologias que permite um monitoramento 
mais efi ciente, em diversas áreas e em tempo real por meio de dinâ-
micas de comunicação máquina a máquina com diversas fi nalidades, 
como elevar a capacidade de monitoramento e controle sobre uma 
determinada atividade, como nos exemplos citados acima.

Essas tecnologias trazem novas possibilidades na gestão da 
produção rural. Satélites com serviços mais acessíveis viabilizam 
o monitoramento de lavouras. Colheitadeiras modernas permitem 
saber a produtividade por talhão (unidade por área). Soluções de 
irrigação inteligente avaliam o nível de água no solo para evitar 
desperdício e diminuir gastos. Segundo a chefe-geral da unidade de 
informática agropecuária da Embrapa, Silvia Massruhá, embora várias 
dessas tecnologias estejam começando a ser adotadas no Brasil, o 
país ainda está em um estágio inicial no emprego de IdC no campo 
e tem como desafi o integrar os projetos e soluções sendo utilizadas.

“O desafi o nosso é o fato de que você já tem vários tipos de dis-
positivos. Mas não tem ainda estes conectados ou porque não tem 

Novas 
tecnologias 
digitais 
auxiliam 
produção 
no campo

Usar um sensor para 
prever se vai chover 
em uma propriedade e, 
assim, identifi car o melhor 
momento de aplicar um 
defensivo agrícola. Ter um 
equipamento em um trator 
que monitora se ele para ou 
quebra de modo a permitir 
uma manutenção rápida. 
Inserir pequenos aparelhos 
no solo para ter indicadores 
para o plantio, como por 
exemplo, o nível de umidade. 
Essas são algumas das 
aplicações da chamada 
Internet das Coisas (IdC) que 
começam a ser implantadas 
em projetos no campo.

Plantação de Café na Embrapa Cerrado.

Valter Campanato/ABr

conectividade no campo ou porque os dados são heterogêneos ou 
porque não tem forma de integrar em aplicação”, explica a chefe 
da Embrapa. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2018, do Comitê 
Gestor da Internet, enquanto o percentual de brasileiros conectados 
nos centros urbanos chega a 80%, nas áreas rurais ele fi ca em 59%.

Um dos projetos piloto em desenvolvimento pela Embrapa tem 
como foco o monitoramento de pragas e doenças. Por meio do 
monitoramento e previsão do clima com o uso de estações meteoro-
lógicas o objetivo é evitar a incidência de ferrugem asiática na soja. 
“O sistema vai receber a data mais certa para aplicar o defensivo 
dependendo do clima, cruzando com dados da doença. Vamos medir 
se isso realmente ajudou a reduzir custo e aumentou produtividade”, 
explica Silvia Massruhá.

Outro projeto, também coordenado pela empresa pública, envolve 
a otimização de formas denominadas no setor de “integração lavoura, 
pecuária e fl oresta”. Um produtor de soja, por exemplo, que planta 
durante três meses fi ca com a área ociosa no restante do ano. Ele 
poderia, com auxílio das tecnologias, encontrar outros usos para o 
solo, como o plantio de pastagem para a criação de gado. Ao lado 
do pasto poderia ser plantado eucalipto, o que possibilita sombra 
para os animais.

Os sistemas de Internet das Coisas no projeto piloto vão medir 
diversos aspectos dessa integração. É o caso dos níveis de adubação 
do solo. Os bois terão chips implantados e por meio desse equipa-
mento e outros (como balanças) será realizado um cruzamento de 
dados com outros aspectos, como alimentação, para identifi car o seu 
desenvolvimento e a melhor hora do abate. O teste será realizado 

com produtores em cinco esta-
dos: Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, São Paulo e Piauí.

No Rio Grande do Sul e em 
Minas Gerais, um terceiro projeto 
piloto busca otimizar a produção 
de leite, com procedimentos 
como o monitoramento da ali-
mentação dos bois e a automati-
zação da ordenha. Ao fi m, o leite 
será comparado com outros sem 
a adoção dessas tecnologias para 
avaliar se essas soluções geraram 
melhoria da quantidade e da 
qualidade do produto.

O centro de desenvolvimento 
de tecnologia CPQD conduz um 
projeto com uma empresa agro-
pecuária instalando sensores em 
tratores e outros equipamentos 
com o propósito de monitorar o 

desempenho das máquinas. O sistema vai acompanhar a distância 
rodada, o consumo de combustível e eventuais problemas de modo 
a identifi car demandas de manutenção. “Imagina se você está no 
meio do campo e a máquina quebra. O produtor tem que parar a 
colheita, remover a máquina e mandar outra. Se for possível pegar 
todos os dados dela e prever que ela tem possibilidade muito gran-
de de quebrar, a pessoa poderá encaminhar pra manutenção antes 
que ocorra alguma coisa”, explica o diretor de inovação do CPQD, 
Paulo Curado.

A agropecuária é apontada por pesquisadores, empresários e au-
toridades como um dos setores onde as tecnologias de Internet das 
Coisas vêm obtendo evolução mais rápida. “Tem muito potencial no 
Brasil na parte de agricultura. É 
uma das áreas prioritárias e que 
vem forte nos próximos anos”, 
destaca o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Internet das 
Coisas (Abinc), Flávio Maeda. A 
área foi escolhida como uma das 
prioritárias no Plano Nacional 
de Internet das Coisas, lançado 
em junho. O documento aponta 
diretrizes genéricas, sem entrar 
nos detalhes de que medidas se-
rão adotadas por órgãos estatais 
para estimular essas tecnologias 
no campo.

A elaboração de propostas e 
projetos fi cará a cargo de um 
grupo criado para esta fi nalidade, 
denominado Câmara Agro 4.0. 
Encabeçado pelos ministérios da 
Agricultura (MAPA) e da Ciência 
e Tecnologia (MCTIC), contará 
também com a participação de 
outros órgãos, de pesquisadores 
e de associações e empresas do setor no país. Os integrantes vão 
avaliar ações em diversas frentes. A mais importante será a amplia-
ção da conectividade nas áreas rurais, dada a extensão territorial 
e o contingente de pessoas ainda fora da Internet nesses locais. 
Enquanto o índice de lares com acesso à web é de 65% nas regiões 
urbanas, nas rurais ele cai para 34%. 

A Câmara também deverá se debruçar sobre programas para fomento 
à aquisição e difusão de tecnologias inovadoras. Dentre essas, um dos 
intuitos é estimular a criação e o crescimento das empresas de base 
tecnológica, também conhecidas como startups. O objetivo com a 
disseminação dessas soluções técnicas é ampliar a produtividade no 
campo. “Precisamos incentivar novas empresas, startups, para au-
mentar cadeia produtiva dentro da área do agronegócio”, defendeu o 
titular do MCTIC, Marcos Pontes, no evento de lançamento da Câmara.Essas tecnologias trazem novas possibilidades na gestão da produção rural.
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IoT (Internet of Things) 
é um nome dado a um 

conjunto de tecnologias 
que permite um 

monitoramento mais 
efi ciente.
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