
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
17 de setembro de 2019

Ano XVII – Nº 3.954

“O valor das coisas não 
está no tempo que elas 
duram, mas na intensidade 
com que acontecem.
Por isso, existem 
momentos inesquecíveis, 
coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis”.
Fernando Pessoa (1888/1935)
Poeta português
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O ministro do STF e ex-
-presidente do TSE, 
Luiz Fux, disse on-

tem (16), que o projeto que 
muda as regras do Fundo 
Eleitoral, pautado para ser 
votado hoje (17) no plená-
rio do Senado, não pode ir 
contra o posicionamento 
da sociedade brasileira, que 
exige a transparência nesses 
processos. “A era hoje é a 
era da transparência”, disse 
Fux, após participar do 1º 
Congresso Internacional de 
Direito Processual Civil, no 

Ministro Luiz Fux: mudanças no
Fundo Eleitoral ‘não podem’
ir contra a sociedade

Rio de Janeiro.
A proposta aumenta o va-

lor a ser repassado para os 
partidos políticos, autoriza a 
contratação de advogados e 
contadores, reduz o valor a ser 
bloqueado pela Justiça Elei-
toral para o acerto de multas 
e libera o uso desse dinheiro 
para o pagamento de sanções, 
juros, compra ou aluguel de 
imóveis e de impulsionamento 
de conteúdo na internet. 

“Com o dinheiro público, o 
segredo não pode ser a alma 
do negócio”, disse, acrescen-

tando que a transparência é 
uma exigência da sociedade 
em relação a todos aqueles que 
lidam com o dinheiro público. 
“Entendo que se essa lei repre-
sentar um grave retrocesso, 
ela vai passar por um crivo 
bem rigoroso de constitucio-
nalidade”. 

O ministro disse não ter a 
menor dúvida que a lei vai ser 
questionada no Supremo se for 
sancionada. “Será judicializa-
da, inclusive pelas críticas que 
já vêm surgindo em relação a 
ela, no sentido de que é um 

“Com o dinheiro público, o segredo não pode ser a alma do negócio”,

afi rmou o ministro do STJ. Luiz Fux.

grande retrocesso em relação 
a tudo que já se conquistou 
em termos de moralidade das 
eleições”. 

Indagado se via retrocesso 

na questão da lei eleitoral, Luiz 
Fux explicou que e a lei ainda 
não chegou ao mundo jurídico. 
“Ela está sendo votada, mas 
entendo que eles (parlamen-

tares) devem ter uma preo-
cupação com esse princípio 
constitucional maior, que é 
o princípio da moralidade do 
pleito eleitoral” (ABr). 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (16) 
que a reforma tributária não vai 
ser capaz de reduzir a carga de 
impostos no Brasil. Para ele, 
apenas o corte nas despesas 
públicas vai promover uma 
diminuição efetiva nos valores 
pagos pelos contribuintes. Du-
rante palestra promovida pelo 
grupo Voto em São Paulo, Maia 
disse que “se a gente simplifi car, 
mas não tirar o lado das despe-
sas vai continuar aumentando 
dívida ou criar novos impostos”.

Como exemplo de aumento 
do gasto público, o Maia citou 
a demanda dos membros da 
Advocacia-Geral da União por 
60 dias de férias, em equipa-
ração com o Judiciário e o MP. 
“O Supremo vai julgar uma 
ação dos advogados da União 
querendo 60 dias de férias 

Manutenção do Pacaembu
A Prefeitura de São Paulo assinou 

ontem (16) o contrato de concessão 
com o Complexo Pacaembu e o Con-
sórcio Patrimônio SP, para moderni-
zar, melhorar a gestão, operação e 
manutenção do complexo. O grupo 
deverá investir na infraestrutura, 
nas instalações, na acessibilidade, 
sinalização e comunicação visual, 
nos sistemas elétricos, hidráulicos 
e de telecomunicações (incluindo 
TI), e no ar condicionado e ilumina-
ção. A concessão totaliza 35 anos.

Presidente em exercício, 

Hamilton Mourão, reafi rmou o 

compromisso do governo com 

a preservação da Amazônia.

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, reafi rmou 
ontem (16) o compromisso 
do governo brasileiro com a 
preservação da Amazônia, na 
abertura do 37º Encontro Em-
presarial Brasil-Alemanha, em 
Natal. Ele disse que o resgate 
da economia é prioritário e que 
é responsabilidade de todos os 
brasileiros proteger e preservar 
as fl orestas.

“Estamos na era da economia 
do conhecimento, a economia 
4.0. E aqui destaco que a nossa 
agricultura é 4.0, extremamen-
te desenvolvida. E cada um dos 
nossos produtores rurais tem As mudanças visam reduzir os gastos do cidadão.

Começou valer a Resolução 
778, do Contran, que defi ne 
mudanças no processo de for-
mação de motoristas. Entre as 
alterações, estão a que torna 
facultativo uso de simulador 
para a expedição da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 
e a que reduz de 25 para 
20 horas o número de aulas 
práticas para a habilitação da 
categoria B.

O documento defi ne também 
que a exigência de aulas notur-
nas diminui para 1 hora/aula 
prática tanto para a categoria 
A (moto) quanto categoria 
B (carro). Antes era de 20% 
sobre o total da carga horária. 
Outra mudança, é o aumento 
da validade da CNH que passa 
a ser de dez anos. O ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 

Em geral, mulheres são proibidas de assistir jogos no Irã.

O governo iraniano disse 
que deu os primeiros passos 
para permitir que mulheres 
assistam partidas de futebol e 
outros eventos esportivos em 
estádios. Em geral, mulheres 
são proibidas de assistir jogos 
no Irã, com a exceção de al-
guns eventos internacionais.

A agência estatal de no-
tícias do país citou o vice-
-presidente para questões 
parlamentares, Hossein Ali 
Amiri, que teria dito que 
preparativos estão em an-
damento para permitir que 
mulheres possam ir a estádios 
o quanto antes. Eles incluem 
a instalação de portões de 

entrada em separado e áreas 
exclusivas para mulheres nos 
principais estádios.

O Irã se tornou alvo de crí-
ticas internacionais após uma 
mulher ter morrido ao colocar 
fogo em si mesma depois de 
ser condenada à prisão neste 
mês pela tentativa de assistir 
a um jogo de futebol. A mulher 
teria tentado entrar no estádio 
vestida como homem. Não está 
claro se o governo de Teerã vai 
adotar medidas permanentes 
para permitir que mulheres 
assistam eventos esportivos 
em estádios, ou até que ponto 
elas terão permissão para tanto 
(NHK/ABr).

Atualmente 71.238 pessoas têm 100 anos ou mais no Japão.

Uma pesquisa do governo ja-
ponês revelou que o número de 
pessoas com 65 anos de idade 
ou mais e sua proporção em re-
lação à população total do país 
registraram novos recordes. O 
Ministério do Interior estima 
que a população de idosos é 
de 35,88 milhões de pessoas. 
Isso representa um aumento 
de 320 mil em relação ao ano 
passado. Ontem (16), marcou 
o Dia do Idoso, um feriado 
nacional japonês.

O ministério diz que a pro-
porção de idosos na população 
total é de 28,4%, um aumento 
de 0,3 ponto percentual. Dados 
das Nações Unidas revelam que 
essa proporção é a maior no 
mundo, seguida pela Itália, com 
23% e Portugal, com 22,4%. O 
Instituto Nacional de Pesquisa 
sobre População e Seguridade 
Social estima que a proporção 
de idosos no Japão será de 
35,3% em 2040.

O ministério também afi rma 

que o número de trabalhado-
res idosos registrado no ano 
passado foi de 8,62 milhões, 
representando 12,9% de toda a 
força de trabalho. Ambos tam-
bém são os números mais altos 
já registrados. O Ministério da 
Saúde do Japão anunciou que o 
número de centenários no país 
ultrapassou a marca de 70 mil. 
Um novo recorde vem sendo 
registrado anualmente por 49 
anos consecutivos.

Segundo o ministério, atu-
almente 71.238 pessoas têm 
100 anos ou mais. Houve um 
aumento de 1.453 pessoas em 
relação ao ano passado. Oitenta 
e oito por cento são mulheres. 
A mais idosa é Kane Tanaka, de 
116 anos, que mora na cidade 
de Fukuoka, no sudoeste do 
Japão. Chitetsu Watanabe é o 
mais velho entre os homens. 
Ele tem 112 anos e mora na 
cidade de Joetsu, província 
de Niigata, na parte central do 
Japão (NHK/ABr).
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TI), e no ar condicionado e ilumina-
ção. A concessão totaliza 35 anos.

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
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Apenas simplifi car o sistema ‘não 
resolve’ a carga de impostos

Nesse sentido, Maia defendeu 
ainda a realização de reformas 
administrativas nos três pode-
res, reestruturando as carreiras 
e remunerações, ao afi rmar 
que os salários iniciais no ser-
viço público são muito altos, 
próximos ao teto, fechando as 
possibilidades de estímulo e 
progressão nas carreiras. 

Sobre a reforma tributária, 
Maia espera que o texto seja 
aprovado na Câmara ou no 
Senado ainda este ano. A trami-
tação foi facilitada, na avaliação 
dele, devido ao acordo fi rmado 
com os governadores para a 
unifi cação dos impostos sobre 
o consumo. “Agora, nós temos 
uma pequena pendência com 
os governadores das grandes 
cidades, onde o ISS é relevante. 
Mas, acho que dá para resol-
ver”, disse (ABr).

também. Para quem não sabe, 
Poder Judiciário e Ministério 
Público têm férias de 60 dias 
e recesso”, disse Maia. Caso o 
pleito seja atendido, haverá, 
de acordo com o presidente da 

Câmara, um gasto extra para os 
cofres públicos. 

“A gente vai estar reduzindo 
o tempo de serviço destes em 
sete anos. Todos nós vamos 
pagar essa conta”, destacou. 

População de idosos 
no Japão é a mais
alta já registrada

Irã vai permitir que mulheres 
frequentem estádios

É facultativo uso de 
simulador para a 

expedição da CNH

Mourão reafi rma 
compromisso
com Amazônia

consciência perfeita que a pre-
servação do solo é fundamental 
para o progresso e também para 
a preservação da vida na Terra”, 
disse a empresários brasileiros 
e alemães.

Para o presidente em exer-
cício, governo, empresas e 
sociedade precisam estar em 
constante interação e coor-
denação para sobreviver no 
ambiente global complexo, 
instável e competitivo. “A 
economia brasileira não está 
em sintonia com seu tempo, 
as instituições públicas ainda 
estão distantes dos anseios e 
necessidades da população”, 
disse. “A América do Sul, nosso 
contexto regional, apresenta 
ainda vulnerabilidades, a de-
pendência da exportação de 
produtos primários e a defa-
sagem tecnológica convivem 
com a instabilidade dos nossos 
governos” afi rmou.

Mourão destacou o com-
promisso do governo de res-
tabelecer a confi ança no país 
e nas instituições, por meio 
de reformas estruturantes, 
como da Previdência, tribu-
tária e o pacote anticrime, 
da abertura comercial, pri-
vatizações, desvinculação do 
orçamento e modernização 
do Estado. E, para ele, a 
reinserção internacional do 
Brasil é “fundamental para a 
próxima etapa do processo 
de desenvolvimento” (ABr).

disse que as mudanças visam 
reduzir a burocracia na retirada 
da CNH e diminuir os gastos 
do cidadão para obtenção da 
habilitação. 

“As aulas de simulador têm 
um custo diferente, mas dá para 
estimar que a gente vá ter uma 
redução de até 15%. A ideia é 
deixar que o mercado defi na 
isso”. O ministro ressaltou 
que não há comprovação so-
bre a efi cácia do simulador na 
preparação do motorista. “Em 
países com excelentes níveis de 
segurança no trânsito também 
não há essa obrigatoriedade. 
Então, não há prejuízo para a 
formação do condutor”, disse 
o ministro. 

O Rio Grande do Sul é o esta-
do onde a Resolução 778 ainda 
não tem validade. O TRF da 4ª 
Região acolheu liminarmente 
ação do Sindicato dos Centros 
de Formação de Condutores 
do Estado do Rio Grande do 
Sul (SindiCFC) contra a União, 
requerendo a suspensão da 
efi cácia e dos efeitos da nor-
ma. Com isso, até decisão em 
contrário, vale no estado a 
situação anterior, que obriga a 
realização de aulas em simula-
dor de direção para a categoria 
B (carro) (ABr).
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Proteção digital é aliada 
dos bancos para inovar

e gerar fi delização

Há pouco mais de um 

ano, o Brasil superou 

a marca de um 

smartphone ativo por 

habitante

Soma-se a isso o surgi-
mento de novas institui-
ções para gerir o nosso 

dinheiro e pronto, temos uma 
equação em que o resultado é 
uma grande transformação na 
relação entre bancos e consu-
midores. Hoje, 45% dos adultos 
latino-americanos não têm 
mais conta em uma instituição 
fi nanceira tradicional. 

Além disso, apenas 21% 
dos clientes na região que-
rem manter o nível atual de 
relacionamento com o banco, 
e 87% deles estão dispostos 
a conhecer um player não 
tradicional. E esses são dados 
recentes, de junho deste ano, 
descobertos por pesquisa so-
bre a nova relação digital no 
setor bancário, da agência de 
marketing digital iProspect. 

Isso não quer dizer que os 
bancos terão uma evasão his-
tórica de clientes, mas os nú-
meros acendem alertas sobre 
como é importante engajar o 
consumidor para mantê-lo fi el 
à instituição fi nanceira. Em um 
mundo cada vez mais digital, 
um grande valor para qualquer 
negócio é a segurança. 

E não só a segurança fi -
nanceira em transações e 
operações, mas também a 
segurança de dados pessoais, 
um dos grandes objetivos da 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que entra em vigor 
no País em agosto de 2020. E 
o campo está aberto para os 
bancos nesse sentido, já que as 
instituições fi nanceiras são as 
mais acionadas pelos clientes 
em casos de ataques ou fraudes 
cibernéticas.

De acordo com estudo da 
cxLoyalty sobre confi ança do 
consumidor diante das amea-
ças online, apenas 25% das 13 
mil pessoas ouvidas, em 12 paí-
ses, se sentem preparadas para 
se protegerem contra crimes 
cibernéticos. Por outro lado, 

a maioria confi a em um banco 
para detectar (63%), ajudar 
a impedir (67%) ou remediar 
(64%) ameaças virtuais. É 
uma grande oportunidade de 
se diferenciar e transformar o 
risco em oportunidade. 

Mas para que os bancos 
atinjam essa expectativa do 
consumidor, é preciso que eles 
inovem e adotem iniciativas e 
tecnologia capazes de proteger 
o cliente em sua jornada na 
internet, como a oferta de ser-
viços que permitam identifi car, 
impedir e remediar ameaças. 

Dessa forma, as instituições 
fi nanceiras têm a oportunidade 
de se tornarem o principal 
parceiro do cliente ao prover 
total apoio, desde o disparo de 
alertas com o índice de risco 
- antes que qualquer quebra 
de segurança aconteça - até 
o suporte psicológico, caso 
o cibercrime não possa ser 
evitado. 

O resultado é altamente 
positivo, para ambos os lados. 
Enquanto o cliente tem um 
parceiro de confi ança para 
apoiá-lo e deixá-lo seguro 
quanto a ameaças virtuais, 
as instituições financeiras 
ganham clientes mais fi éis. 
Ainda de acordo com a pes-
quisa da cxLoyalty, 70% dos 
entrevistados escolheriam um 
banco se os serviços de prote-
ção cibernética ou identidade 
estivessem inclusos. 

Ou seja, se os bancos qui-
serem manter seus clientes e 
conquistar novos nesse perío-
do de revolução do mercado fi -
nanceiro, os modelos precisam 
ser revistos. Chegou a hora de 
uma mudança estrutural para 
as instituições tradicionais, 
com mais espaço para inovação 
e um olhar ainda mais atento 
às particularidades e expecta-
tivas dos consumidores. 

E nada melhor do que apro-
veitar os sinais desse novo 
momento para transformar as 
ameaças de crimes ciberné-
ticos em fi delidade no longo 
prazo. 

(*) - É country manager na cxLoyalty, líder 
em soluções de fi delidade e engajamento.

Cesar Medeiros (*) 
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News@TI
Portal de Sinistro
@A Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos 

maiores grupos seguradores do mundo –, para incrementar os 
serviços e melhorar ainda mais a experiência do cliente, acaba de lançar 
o novo Portal de Sinistro da companhia. A partir de agora, corretores 
de seguros e segurados dos ramos Automóvel e Ramos Elementares 
(Residencial, Condomínio e Empresarial) contam com uma série de 
novas funcionalidades que tornam a comunicação, acompanhamento 
e conclusão de um sinistro mais dinâmico e ágil. “Com a tecnologia, 
ao mesmo tempo em que implementamos novas funcionalidades que 
otimizam os processos, garantimos mais efi ciência além de uma me-
lhora substancial na experiência do cliente. Além disso, como o portal 
é totalmente responsivo, o usuário pode efetuar o acompanhamento 
dos procedimentos pela tela do computador, tablet ou smartphone”, 
destaca Andreia Paterniani, diretora de Sinistros da Sompo Seguros.

Iguá Lab prorroga inscrições até dia 22
@As inscrições para a segunda edição do Iguá Lab foram pror-

rogadas. As startups têm agora até 22 de setembro para se 
inscreverem no programa que investirá até R$ 500 mil em soluções 
voltadas para o saneamento básico. Além da premiação, os projetos 
selecionados ainda têm a possibilidade de serem contratados pela 
Iguá Saneamento, que atende a mais de 7,1 milhões de pessoas em 
cinco estados brasileiros. Empreendedores de todo o país podem 
apresentar projetos que atendam a cinco desafi os relacionados ao setor: 
engenharia; novos negócios e processos de vendas; relacionamento; 
cidades inteligentes; e internet das coisas (www.igualab.com.br).

Notebook focado no mercado de educação
@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inovadora, 

anuncia a chegada do Lenovo 300e, notebook 2-em-1 voltado 
para a área educacional que traz recursos inéditos para a geração 
“touch”, incluindo tela sensível ao lápis comum, permitindo que 
estudantes continuem praticando o exercício da escrita no equipa-
mento. A novidade garante uma experiência de aprendizado dinâmica 
com Windows 10, disponível com processador Intel Pentium Silver 
e Celeron, tela 11.6” e design robusto, desenvolvido com dobradiça 
reforçada, que se movimenta a 360º resistente à queda e à água, 
ideal para acompanhar o dia a dia do estudante. A opção de câmera 
5p World-Facing facilita o compartilhamento de fotos de trabalho 
em classe ou em casa. Para favorecer a mobilidade do usuário sem 
se desconectar do dispositivo, a bateria possui durabilidade de 10 
horas, com carregamento rápido (www.lenovo.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Aula particular 3.0: saiba mais sobre essa nova tendência de e-learning
O Brasil é o terceiro país do mundo que 

mais fi ca conectado à internet. Segundo o 
estudo feito pelo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, em 2018, o brasileiro passou mais de 
nove horas diariamente na rede e mais de 49% 
desses usuários utiliza seu smartphone para 
acessar a internet. Com a facilidade de acesso 
às informações, fi cou mais prático estudar ou 
obter mais informações sobre certo assunto. O 
conhecimento agora está na palma da mão com 
o advento das plataformas de ensino à distância 
e aplicativos que conectam professores a quem 
precisa aprender.

Aplicativos

De acordo com a pesquisa da App Annie, 
empresa norte-americana de dados do mercado 
de aplicativos, o brasileiro gasta 200 minutos 
por dia nos aplicativos. Pensando em converter 
algumas dessas horas investidas no mundo 
virtual em encontros reais que promovem a 
melhoria do capital humano, Conrado Mecchi, 
Rodrigo Piccoli e André Alves desenvolveram 
uma startup de compartilhamento de co-
nhecimento em 2017. Através do aplicativo 
Shapp, usuários de todo o Brasil têm acesso 

a professores que oferecem aulas em mais de 
80 disciplinas. 

Por meio de geolocalização, é possível 
encontrar um professor mais perto e a velha 
indicação boca a boca, foi substituída pelas 
avaliações de outros usuários da plataforma - 
tão comuns em apps de mobilidade ou delivery. 
“Apostamos nas avaliações disponíveis na 
plataforma para que o aluno tenha mais fatores 
para ponderar na hora de optar por algum 
professor”, explica André Alves, co-fundador 
e gestor do app. Hoje a plataforma conta com 
mais de mil professores cadastrados em mais 
de 300 cidades. O download e cadastro na 
plataforma são gratuitos e, diferentemente 
de muitos concorrentes, o Shapp não cobra 
comissão do professor, mas sim uma taxa 
única por novo aluno conquistado. 

Plataformas de ensino à distância

Cada vez mais comum por conta de sua 
facilidade, o ensino à distância vem crescendo 
no Brasil. Segundo a última pesquisa Censo, 
realizada em 2015, 49% dos adeptos são adultos, 
entre 31 e 40 anos. 

As modalidades de EAD mais famosas são os 
cursos livres e de ensino superior. Mas também 
é possível encontrar plataformas que possuem 
professores particulares de aulas de reforço. No 
caso da youtzLIVE, os alunos possuem acesso a 
uma plataforma de aprendizagem que permite 
aos estudantes realizar aulas virtuais em tempo 
real, com aulas e conteúdos digitais.

As lives com professores nas mídias sociais 
são outro formato que costuma atrair muitos 
jovens. Neste caso, não são aulas exclusivas, 
mas se tornaram um modelo relevante pois é 
muito acessível aos alunos de qualquer lugar do 
país e trazem uma linguagem em canais com os 
quais este público está amplamente habituado.

Quem busca estar antenado em atualidades, 
pode consultar as lives do canal no YouTube do 
professor Marco Antonio Villa, que é comen-
tarista político da rádio Jovem Pan e costuma 
abordar em suas transmissões os temas mais 
quentes do dia. Já quem está com dúvidas em 
matemática, pode consultar as lives do professor 
Ferreto, que costuma fazer revisões para os 
principais vestibulares do país. 

Os próximos 25 anos do e-commerce
Há 25 anos, uma pequena empresa chamada NetMarket descobriu como enviar uma transação de cartão de 
crédito criptografado pela web. Por milhares de anos até aquele fatídico dia, transações comerciais só eram 
possíveis se o comprador se deslocasse até a loja munido de moedas, notas, talão de cheques ou pedaços de 
plástico – e pagasse in loco pelo produto

Thiago Chueiri (*)

Pois tudo isso mudou com o nascimento 
do comércio eletrônico.

Nas últimas duas décadas e meia, supe-
ramos desafi os signifi cativos para fornecer 
a segurança e a confi abilidade necessárias 
para que consumidores e empresas parti-
cipem e que esse novo tipo de atividade 
comercial fl orescesse. A conectividade está 
mais forte do que nunca, os pagamentos e a 
logística se tornaram mais rápidos e fl uidos 
a cada dia, e os recursos antifraude estão 
em um estágio muito avançado.

Olhando para os próximos 25 anos de 
comércio eletrônico (e além), a base de 
confi ança que empresas como a nossa cons-
truíram e alimentam a cada ano fi scal será 
essencial para o crescimento contínuo des-
sa indústria. As modalidades de comércio 
eletrônico se multiplicaram no decorrer do 
último quarto de século. E evoluirão ainda 
mais rapidamente, exponencialmente, nos 
próximos 25 anos.

E embora não possamos imaginar o futuro 
do e-commerce propriamente dito (porque 
as mudanças tecnológicas são bastante im-
previsíveis), tenho certeza de que diversas 
inovações tecnológicas emergentes serão 
integradas em nossas rotinas diárias de 
negócios – e, se não formos 
cuidadosos, elas podem com-
prometer nossa capacidade 
de manter a confi ança que 
cultivamos com os clientes em 
todo o mundo.

Algumas dessas tecnologias 
emergentes incluem:

Tecnologia 5G. A maior 
capacidade de conexão via 
celular permitirá que bilhões 
de dispositivos se conectem à 
Internet, o que signifi ca que 
o comércio eletrônico será 
possível a partir de qualquer 
carro, relógio ou refrigerador, 
em qualquer lugar, a qualquer 
hora. O 5G também permitirá experiências 
de realidade aumentada e virtual muito 
mais imersivas e atraentes, o que, sem 
dúvida, levará a muitos novos e excitantes 
aplicativos de e-commerce.

Inteligência Artifi cial. A IA, impulsio-
nada pela contínua explosão de dados e, 
potencialmente, pela computação quântica, 
criará uma experiência de e-commerce 
muito mais satisfatória. As recomendações 
serão mais personalizadas para o indivíduo, 
e os comerciantes poderão atender seus 
clientes de maneira mais rápida e contínua. 
Serviços de portaria baseados em IA podem 
antecipar, selecionar e entregar os produtos 
que você pode vir a precisar antes mesmo 
de perceber que precisa deles.

Identifi cações Digitais. As IDs seguras 
de múltiplos fatores garantirão que as em-
presas permaneçam um passo à frente dos 
golpistas, ao mesmo tempo em que simpli-

fi carão o processo para os consumidores – 
aqui estamos falando do que chamamos no 
PayPal de identifi cação comportamental, 
tecnologia de autenticação baseada em 
Inteligência Artifi cial que permite fazer 
compras sem a necessidade de se digitar 
login ou senha, por exemplo. As senhas 
foram úteis nos primeiros tempos do co-
mércio eletrônico, mas é hora de evoluir. 
Essa nova tecnologia permite que várias 
organizações de grande porte trabalhem 
em conjunto para combater fraudes e 
manter o sistema cada vez mais seguro.

Logística Ecológica. 

Ela passará do nicho para o 
mercado de massa. Ficarão 
para trás os dias de papelão 
volumoso, embalagens de 
plástico e desperdício de 
combustível, pois eles serão 
substituídos pela logística da 
comunidade e pela efi ciência 
em larga escala. Uma nova 
geração de consumidores 
conscientes das questões 
ecológicas e climáticas impul-
sionará essa mudança rumo 
à sustentabilidade, e os pro-
vedores de logística também 
continuarão inovando.

O poder transformador e o impacto 
cumulativo dessas tecnologias em nossas 
vidas fi nanceiras serão profundos. Eles 
têm o potencial de reduzir o custo de 
entrada, na chamada economia digital, 
para indivíduos e famílias, bem como para 
empresários e pequenas empresas, que 
ainda consideram proibitivamente caro 
se conectar e participar do capitalismo de 
forma signifi cativa. Além disso, eles têm 
o poder não apenas de mudar a maneira 
como compramos e vendemos, mas tam-
bém marcam o início de uma nova era de 
oportunidades econômicas inclusivas e de 
inclusão, que leva populações inteiras de 
desbancarizados à economia global.

Semelhante à primeira fase do cres-
cimento do comércio eletrônico, preci-
saremos exibir inovações, intencional e 
responsavelmente, para garantir o maior 
benefício coletivo possível, bem como nos 
proteger de consequências indesejadas. 

Teremos de ser, cada vez mais, colabo-
rativos, cuidadosos e criativos ao tomar 
decisões que impactam a vida de tantas 
pessoas.

As soluções para aumentar a confi ança 
nos primeiros dias do comércio eletrônico 
consistiam em replicar, digitalmente, mui-
tos dos aspectos físicos de uma transação 
comercial: um carrinho de compras, um 
pagamento e um rastreador de entregas, 
por exemplo. Para o futuro próximo, pre-
cisaremos proteger a experiência social, a 
expressão de ética e valores e a expansão 
de oportunidades – com o objetivo de 
contribuir para uma economia mais pujan-
te, uma cultura mais diversifi cada e uma 
comunidade ainda mais unida.

Para fazer isso, teremos de aprender com 
modelos de código aberto e de colaboração 
que geraram soluções iniciais tão críticas 
para os desafi os de confi ança do comércio 
eletrônico. Precisamos desenvolver os 
protocolos e padrões necessários para 
garantir um futuro ético e responsável 
para o comércio digital, e eles devem ser 
aplicáveis em todo o mundo e acessíveis 
a todos.

É preciso lembrar que as parcerias 
com o governo, a academia e instituições 
sem fi ns lucrativos foram essenciais para 
levar o comércio eletrônico até onde ele 
está hoje. Manter e expandir esse tipo 
de compromisso público-privado será 
fundamental para desenvolver as novas 
instituições e a próxima onda de solu-
ções cuja missão é turbinar ainda mais 
o crescimento e gerar uma economia 
mais inclusiva.

O futuro é o que fazemos dele. E estamos 
tendo uma oportunidade de ouro para 
agir neste momento, já que os avanços 
tecnológicos descritos acima ainda estão 
sendo projetados e defi nidos. É somente 
através dessa combinação de tecnologia 
efi ciente e inovadora, formulação de polí-
ticas intencionais e decisões de negócios 
responsáveis que continuaremos a cons-
truir e gerenciar a confi ança no futuro do 
comércio eletrônico.

(*) É diretor de Desenvolvimento
de Negócios do PayPal Brasil.

Blog Hotmart

A conectividade 
está mais forte 
do que nunca, 
os pagamentos 
e a logística se 
tornaram mais 
rápidos e fl uidos 
a cada dia, e 
os recursos 
antifraude estão 
em um estágio 
muito avançado.
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presidente do Cofeci, João Teodoro. Além dele, representantes da Lopes 
e da Brasil Brokers, com a mediação de Ernani Assis, Vice-Presidente 
de Novos Negócios do Grupo ZAP, discutem sobre o mercado imobiliário 
e os impactos da nova economia digital. Um dos focos é compreender 
como as novas gerações, sobre tudo os millennials, se relacionam com 
o mercado imobiliário ou buscam sua moradia. Eles estão preocupados 
em misturar agilidade, conforto e praticidade. Saiba mais em: (www.
cofeci.gov.br).

E - Encontro de CEOs 
Todos os anos, o evento CEO Insights debate temas que impactam no 
cotidiano das empresas, proporcionando novos entendimentos sobre o 
ambiente corporativo. O objetivo é tirar ideias do papel, incorporando 
práticas de culturas disruptivas e inovadoras. Consolidando esses prin-
cípios, a 29ª edição discutirá qual será o futuro do dinheiro, abordando 
as principais oportunidades e ameaças para as empresas na atualidade, 
nesta quinta-feira (19), a partir das 9h30, na IBE Conveniada FGV de 
Campinas. O empresário Guilherme Alvarenga - empreendedor do setor 
de tecnologia -, será o palestrante do evento. Mais informações: (https://
conteudo.ibe.edu.br/29-ceo-insights).

F - Saúde Suplementar
O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) acaba de prorrogar 
as inscrições para o IX Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde 
Suplementar até 15 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo site (www.iess.org.br/premio). Importante premiação de tra-
balhos acadêmicos em saúde suplementar concede R$ 45 mil em prêmios 
para os seis melhores trabalhos de pós-graduação (especialização, MBA, 
mestrado ou doutorado) inscritos nas categorias Economia; Direito; e, 
Promoção de Saúde e Qualidade de Vida e Gestão em Saúde. Até hoje, 
entre as centenas de inscritos, o Prêmio IESS laureou 45 trabalhos que 
ajudaram a pautar mudanças importantes no setor.  

G - Técnico em Mecânica
O Colégio Termomecanica está recebendo inscrições para o processo 
seletivo do Curso Técnico em Mecânica, que forma profissionais para 
atuar nos setores automobilístico, metalmecânico, siderúrgico e na 

A - Magic Run
A 6ª edição da Disney Magic Run, com as aventuras de Mickey e seus 
amigos no Jockey Club, acontece no dia 3 de novembro e conta com 
duas opções de percurso: 3km de caminhada e 8km de corrida, nos 
quais o público poderá utilizar a fantasia de seu personagem preferido. 
As inscrições já estão abertas no site (disney.com.br/disney-magic-run) 
e os participantes poderão optar pelos kits adulto, infantil e pacote para 
grupos. Para se inscrever na modalidade corrida o participante deverá ser 
maior de 16 anos. No valor estão inclusos sacochila, camiseta, medalha 
e a participação nas atividades que acontecerão na arena. 

B - Programa de Estágio
A Kraft Heinz abre seu processo seletivo para o programa de estágio 
2020. As oportunidades estão distribuídas entre São Paulo e Goiás e 
contemplam estudantes de todos os cursos. As inscrições devem ser 
realizadas no site (eunakraftheinz.com.br/estagio/) até o próximo dia 
30. O programa conta com um planejamento de desenvolvimento, o 
que significa que as tarefas realizadas no dia-a-dia estarão relacionadas 
a um projeto para o estagiário construir uma solução para a empresa. 
Ao final do estágio, que tem duração de um ano, o participante com o 
melhor projeto ganha uma vaga na fase final do programa de trainee.

C - Transformação Digital
A Associação Brasileira dos Bancos (ABBC) promove no próximo dia 
26, das 9h às 17h, no auditório do CIEE (Rua Tabapuã, 445), o painel 
Mindset Digital. Na pauta das discussões questões como transformação 
digital, o uso de ferramentas mais ágeis, design thinking e liderança. O 
encontro tem apoio do CIEE, e as inscrições podem ser feitas no site 
(http://abbc.org.br/painelmindset/). O encontro reunirá especialistas em 
jornada do líder, disrupção no mercado financeiro, gerenciamento de pro-
jetos, coaching e negócios digitais, assim como apresentará a experiência 
de instituições que passaram pelo processo de transformação digital.

D - Mercado Imobiliário
Durante o Conecta Imobi 2019, que acontece nos próximos dias 24 e 
25, no Transamérica Expo Center, o futuro da profissão do Corretor de 
Imóveis ganha um painel especial, que contará com a participação do 

fabricação e manutenção de máquinas e equipamentos. A grade cur-
ricular está alinhada às principais demandas do mercado de trabalho, 
elaborada com a contribuição de empresários, gestores e especialistas 
das áreas de RH. O estudante pode contar com atividades comumente 
oferecidas em consultorias especializadas em recursos humanos de 
forma individualizada e gratuita. São 40 bolsas de estudos integrais 
para este curso, que terá início no primeiro semestre de 2020 (https://
www.vunesp.com.br/).

H - Guarapiranga na Primavera 
Já pensou em fazer um passeio de lancha sem precisar ir à praia? A apenas 
20 minutos da Av. Faria Lima, a Vivant mantém lanchas confortáveis e 
privativas, que navegam por um circuito ecológico, preservado e pouco 
conhecido da Represa Guarapiranga. Ancoradas no píer do Clube de 
Campo Castelo, as embarcações comportam de dois a 15 passageiros e 
contam com todos os itens para garantir o conforto dos navegantes: ba-
nheiro com ducha, som bluetooth, ventiladores, tomadas, geladeira, quarto 
com cama de casal, sofás, mesa para refeições e flybridge. São oferecidos 
com segurança diferentes esportes aquáticos para completar a curtição. 
Para mais informações, acesse (www.vivantsp.com.br) tel. 11 2193-2675.

I - Advanced Analytics 
Universitários e profissionais entusiastas de Data Science estão desa-
fiados a pensar em soluções para o setor público. Em troca, poderão 
concorrer a bolsas de estudo e a uma oportunidade para trabalhar no 
Boston Consulting Group (BCG). É o que oferece a edição do datathon 
BCG GAMMA Challenge, com inscrições abertas até 4 de outubro e que 
analisará a fundo um tema crítico para a sociedade: o tratamento de 
câncer no sistema público de saúde. A  competição instigará os partici-
pantes a buscar recomendações que possam melhorar o atendimento, 
diagnóstico e tratamento oferecidos aos portadores dessa doença. Serão 
aceitas inscrições individuais ou de grupos de até quatro pessoas (http://
bcggammachallenge.bcg.com).

J - Perícia Criminal 
No próximo dia 2 de outubro, acontece a Aula Aberta “O papel da Perícia 
Criminal na investigação de crimes econômico-financeiros”, com início 
às 19h30, no auditório da FECAP do Largo de São Francisco. Quem mi-
nistrará a atividade é Rodrigo Araújo do Carmo, Perito Criminal Federal 
há 13 anos, atuante na área de combate a crimes econômicos. O evento 
é gratuito e aberto à comunidade. A palestra visa apresentar o papel 
das atividades periciais e do próprio perito criminal na investigação de 
crimes financeiros, de modo a demonstrar a importância, as formas de 
alinhamento e a parceria com as atividades de auditoria governamental 
para detecção de fraudes. Inscrições: (https://www.fecap.br/portal/
eventos/detalhes.php?id=3507).

Inovação: a nova 
necessidade das empresas

Uma pesquisa realizada 
pela Desenvolve SP 
apontou que mais da 
metade dos empresários 
entrevistados pretendem 
investir em algum tipo 
de inovação até 2020

Isso mostra que a preocupa-
ção em inovar já é uma rea-
lidade dentro das empresas. 

Diferente de muitas mudanças 
feitas apenas nas aparências, 
inovar é uma necessidade de 
sobrevivência, assim como foi 
o estabelecimento de requisi-
tos de qualidade no passado. 
Contudo, é preciso fazer da 
inovação algo além do discurso 
de vendas e marketing. 

É preciso aplicar ferramen-
tas que a tornem uma prática 
dentro das empresas, assim 
como qualquer outro proces-
so de melhoria de gestão. A 
norma ISO 56.002 foi pensa-
da justamente para isso. A 
proposta é criar uma política 
organizacional e de gestão que 
suporte as transformações de 
mercado e cultive a inovação 
nos processos cotidianos.

Pode parecer algo contradi-
tório, pois inovar parece algo 
distante de uma padronização. 
Mas, a verdade é que a padroni-
zação está no estabelecimento 
de sistemas e processos capa-
zes de estimular a criatividade 
e a geração de novos produtos 
e serviços inovadores. Estamos 
sempre cheios de ideias, mas 
se os nossos processos não 
estiverem canalizados para 
aproveitá-las, elas não tem 
espaço para florescer.

Para se ter uma ideia de como 
a norma auxilia os processos 

diários é só se atentar à gestão 
de insights que ela possibilita. 
Todo colaborador tem ideias 
para melhorar a empresa e 
seus produtos. O problema é 
que isso quase nunca é apro-
veitado. As técnicas de gestão 
auxiliam a criar rotinas que 
avaliam e desenvolvem essas 
ideias.

Além das novas ideias, essas 
rotinas auxiliam toda a equi-
pe a lidar com os problemas 
cotidianos e incertezas, de 
forma mais segura. Cria-se uma 
adaptabilidade e resiliência às 
situações. Em mundo comple-
xo e ágil, cheio de disrupção, 
mapear vulnerabilidades é 
imprescindível.

Todo o processo faz com 
que a equipe colabore mais, 
que uma liderança visionária 
tenha espaço, e que a empresa 
cresça dentro de clientes com 
um propósito massivo trans-
formador. O sentimento de 
pertencimento cresce dentro 
de cada envolvido. 

Esse propósito vai além do 
lucro, ele alcança as mudanças 
positivas do mundo, e isso é 
importante para as novas ge-
rações em termos de consumo 
e também de trabalho. As em-
presas são feitas por pessoas, e 
as pessoas são feitas de ideias 
e propósitos. 

Alinhar esses sentimentos e 
pensamentos nada mais é do 
que transformar uma empresa 
em algo maior, que pertence 
a esse novo mundo que está à 
nossa frente.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP, é fundador da Palas, 

gestão da qualidade e inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

O preço do petróleo bruto teve 
forte alta, após os ataques de 
sábado (14) em duas instalações 
petrolíferas na Arábia Saudita. 
O índice Brent ultrapassou os 
US$ 71 por barril, logo depois 
do começo do pregão de ontem 
(16) em Londres, o que repre-
senta mais de 18% em relação à 
semana passada. Em Nova York, 
o índice WTI de preços futuros 
deu um salto de 15%, para mais 
de US$ 63 por barril.

O governo da Arábia Saudita 
revelou que os ataques fizeram 
com que sua produção diária 
caísse para cerca da metade. 
Analistas de mercado dizem que 
um anúncio feito pelos Estados 
Unidos, de que vão se preparar 
para liberar suas reservas de pe-
tróleo, ajudou a conter a alta dos 
preços. Novas altas são possíveis 

até que se saiba mais detalhes 
sobre a capacidade de produção 
da Arábia Saudita.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse 
que seu governo está pronto para 
responder aos ataques contra as 
instalações petrolíferas na Arábia 
Saudita. Ele publicou no Twitter 
que há razões para acreditar 
que se sabe quem é o culpado e 
que medidas estão prontas para 
serem tomadas, pendentes de 
uma confirmação. Trump tam-
bém afirmou que os EUA estão 
esperando que a Arábia Saudita 
se manifeste sobre quem acredita 
ser o autor do ataque e como 
devem proceder. Insurgentes 
Houthi, apoiados pelo Irã no 
Iêmen, assumiram a autoria dos 
ataques. O Irã nega envolvimento 
(NHK/ABr).

Em agosto, todos os setores tiveram queda no volume exportado.

As exportações brasileiras 
para os Estados Unidos cres-
ceram 9,5% em agosto, na 
comparação com o mesmo 
período de 2018. Já as impor-
tações de produtos daquele 
país aumentaram 27,9%. Ao 
mesmo tempo, o comércio 
com os outros parceiros im-
portantes (China, Argentina 
e União Europeia) teve queda. 

Os dados foram divulgados 
ontem (16), no Rio de Janeiro, 
pela FGV e mostram que as 
exportações brasileiras para a 
Argentina recuaram 38,9% no 
mês. As vendas para a China 
caíram 17,1%, enquanto o vo-
lume exportado para a União 
Europeia recuou 7%.

Considerando-se todos os 
países, a corrente de comércio 
do país, ou seja, a soma das 
exportações e importações, 
caiu 15% entre agosto de 
2018 e agosto de 2019. Os 
valores exportados pelo Bra-
sil, considerando o volume 

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-10), cal-
culado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
registrou inflação de 0,29% em setembro. A 
taxa é maior que a de agosto, que havia tido 
deflação (queda de preços) de 0,47%, mas 
inferior ao índice de setembro do ano passado: 
inflação de 1,20%. O IGP-10 acumula inflação 
de 3,62% no ano e de 3,65% em 12 meses. Os 
dados foram divulgados ontem (16), no Rio 
de Janeiro. A alta de agosto para setembro foi 

puxada pelos preços no atacado e pelo custo 
da construção. A inflação do Índice Nacional do 
Custo da Construção subiu de 0,35% em agosto 
para 0,79% em setembro. Já o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, que mede o atacado, conti-
nuou registrando deflação, mas com uma taxa 
mais moderada (-0,57%) do que no mês anterior 
(-0,83%). E o Índice de Preços ao Consumidor 
apresentou queda da taxa, de 0,24% em agosto, 
para 0,05% em setembro (ABr).

A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é 
4,25% neste ano.

Para o mercado financei-
ro, a Selic voltará a ser 
reduzida em 0,5 ponto 

percentual em outubro e per-
manecerá em 5% ao ano na 
última reunião do ano marcada 
para dezembro. 

O mercado não espera por 
alteração na Selic em 2020. A 
expectativa, que na semana 
passada a Selic estaria em 
5,25% ao ano no fim de 2020, 
agora é 5% ao ano. Para 2021, a 
expectativa é que volte a subir 
e encerre o período em 7% ao 
ano. A previsão para a cotação 
do dólar ao fim deste ano subiu 
de R$ 3,87 para R$ 3,90 e, para 
2020, de R$ 3,85 para R$ 3,90.

Quando o Copom reduz a Se-
lic, a tendência é que o crédito 
fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da infla-

Smartphones e 
eletrônicos lideram 
compra de produtos 
usados pela internet 

Um levantamento realizado pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
revela que os produtos usados vêm 
ganhando espaço entre os consumi-
dores. Praticamente três em cada 
dez (28%) entrevistados adquiriram 
algum item de segunda-mão pela 
internet nos últimos 12 meses da 
pesquisa — percentual que chega a 
39% entre os mais jovens. O ranking 
dos objetos mais adquiridos é enca-
beçado por celulares ou smartpho-
nes (29%) e eletrônicos (27%). Em 
seguida aparecem roupas e calçados 
(26%), eletrodomésticos (18%), 
móveis (17%), além de brinquedos 
e artigos infantis (16%).

Cerca de 30% colocaram à venda 
itens pessoais em sites especializa-
dos ou redes sociais, como eletrôni-
cos (28%), roupas e sapatos (24%), 
eletrodomésticos (21%), celulares 
ou smartphones (20%), brinquedos 
e artigos infantis (19%), além de 
móveis (15%). Por outro, lado, 58% 
ainda não se sentem atraídos por 
esse tipo de modalidade. O tempo 
gasto para concretizar a venda, para 
a maior parte dos entrevistados, é 
relativamente curto: 40% precisa-
ram de até uma semana, 28% leva-
ram até 15 dias e 13% até um mês.

70% destacaram a economia 
de gastos nas transações. Já 34% 
demonstraram preocupação em 
consumir de forma sustentável 
e consciente, enquanto 24% 
revelaram passar por apertos no 
orçamento, o que justifica a prática 
como forma de adquirir produtos 
a preços acessíveis. Em média, os 
consumidores adquiriram entre 
quatro e cinco produtos usados 
pela internet nos últimos 12 meses 
(CNDL/SPCBrasil).
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Mercado espera por redução 
da Selic para 5,5% ao ano

O mercado financeiro espera que a taxa básica de juros, a Selic, seja reduzida em 0,5 ponto 
percentual, dos atuais 6% ao ano para 5,5% ao ano, na reunião do Copom do Banco Central, marcada 
para hoje (17) e amanhã (18), em Brasília

foi a sexta redução consecutiva 
na estimativa, que na semana 
passada estava em 3,54%. Para 
2020, a estimativa também foi 
reduzida, ao passar de 3,82% 
para 3,80%, na segunda revisão 
consecutiva. A previsão para 
os anos seguintes não teve 
alterações: 3,75%, em 2021, e 
3,50%, em 2022.

A meta de inflação, definida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional é 4,25% em 2019, 4% em 
2020, 3,75% em 2021 e 3,50% 
em 2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo.

A previsão para a expansão 
do PIB foi mantida em 0,87% 
em 2019. A estimativa para 
2020 caiu de 2,07% para 2%. 
Para 2021 e 2022 também não 
houve alteração nas estimati-
vas: 2,50% (ABr).

ção e estimulando a atividade 
econômica. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a finalidade é 
conter a demanda aquecida e 
isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos en-

carecem o crédito e estimulam 
a poupança.

De acordo com as previsões 
do mercado financeiro, a infla-
ção, calculada pelo IPCA deve 
ficar em 3,45%, em 2019. Essa 

Brasil eleva comércio com EUA, 
mas diminui com outros países

de exportação mais o preço 
cobrado por esses produtos e 
serviços, recuaram 13%. O valor 
dos importados caiu 17%.

Segundo nota da pela FGV, 
isso pode ser explicado pela 
“desaceleração no comércio 
mundial e o baixo nível da ati-
vidade brasileira”.

Em termos de volume, as 

exportações e importações 
tiveram a mesma queda 
(-13%), mas os preços dos 
bens importados recuaram 
mais do que os preços dos 
exportados. Em agosto, to-
dos os setores tiveram queda 
no volume exportado, com 
destaque para a indústria de 
transformação (ABr).

Ataques na Arábia provocam 
alta nos preços do petróleo

IGP-10 tem inflação de 0,29% em setembro
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O caminho do meio
é o maior

As tendências parecem 

fortes: a polarização 

entre direita e esquerda, 

mais precisamente, 

entre os polos extremos 

do arco ideológico, não 

será atenuada

Ao contrário, a probabili-
dade é que se expanda 
sob a hipótese de que 

é do alto interesse do bol-
sonarismo manter a chama 
acesa como forma de manter 
permanente mobilização de 
exércitos simpatizantes do 
capitão. No contraponto, os 
enclaves oposicionistas, divi-
didos entre partidos, tentarão 
integrar suas forças e apostar 
numa grande frente de comba-
te à escalada direitista no país. 

A incógnita gira em torno da 
liderança capaz de organizar 
articulação dessa amplitude, 
havendo quem aposte no nome 
de Luiz Inácio, hoje preso, mas 
caminhando para eventual 
liberação, que até pode ser 
a prisão domiciliar, situação, 
ao que se sabe, rejeitada pelo 
ícone petista.

Lula tem dito que só aceita 
a liberdade se ela vir com o 
figurino completo, ou seja, 
sem adereços para incomodá-
-lo, caso de uma tornozeleira 
eletrônica. 

Ademais, há dúvidas se ele, 
solto, continuaria a usufruir 
direitos políticos. A interpre-
tação vigente é a de que o ex-
-presidente, mesmo libertado, 
só poderia ser candidato ao 
completar 89 anos. Mas teria 
condição legal para liderar uma 
frente oposicionista? Enquan-
to seus advogados lutam por 
sua liberdade e resgate dos 
direitos políticos, os sinais no 
horizonte apontam para um 
jogo recíproco de interesses. 

Bolsonaro gostaria de ver 
Lula como alvo preferencial - 
sob o argumento de que ele é 
um demônio capaz de vestir o 
país de vermelho –, enquanto o 
ex-metalúrgico gostaria de mi-
rar nesse capitão que defende 
a ditadura, faz loas a tortura-
dores, ameaçando fazer o país 
regredir aos idos de chumbo. 
Ocorre que a política, como 
água, caminha sinuosa entre as 
reentrâncias das pedras. Não 
depende apenas da vontade de 
seus comandantes. 

Depende de fatores como 
satisfação, social, segurança 
coletiva, sensação de que as 
coisas estão melhorando. E, 
que fi que claro, a política na-
vega ao sabor das circunstân-
cias. Analisemos essa última 
hipótese. Podemos projetar 
a continuidade do discurso 
polarizado entre direita e es-
querda, o bolsonarismo e seus 
contrários. Logo, é possível 
aduzir que amplos segmentos 
sociais - particularmente ha-
bitantes do meio da pirâmide 
- não suportarão conviver por 

muito tempo com lengalenga 
raivosa, tiroteios recíprocos, 
como se o país fosse puxado 
por um cabo de guerra. 

Mais cedo ou mais tarde, a 
saturação da artilharia expres-
siva chegará ao pensamento 
racional, afastando milhões 
de brasileiros dos conjuntos 
emotivos que se esgoelam. 
Conhecendo um pouco as 
motivações que mexem com 
a índole nacional, pode-se en-
xergar o início de um processo 
de esgotamento do discurso 
sem eira nem beira, apenas 
focado no ataque recíproco.

A partir dessa óbvia consta-
tação, continua-se a aduzir que 
não haverá clima para guerras 
violentas, ataques suicidas, 
ressurreição da ditadura, como 
alguns preferem. Os contin-
gentes do meio da pirâmide, 
como o agrupamento de pro-
fi ssionais liberais, enxergarão a 
melhor maneira de atravessar 
o cabo das tormentas: as águas 
mais calmas que correm no 
meio do oceano.

A imagem é a de um mar se 
abrindo para dar passagem 
aos núcleos racionais, ordei-
ros, perfi lados sob a bandeira 
do crescimento e dispostos 
a escolher seus dirigentes 
entre aqueles que encarnem 
a ordem, a harmonia, o aper-
feiçoamento institucional. Dito 
isto, emerge nos horizontes 
sociais o fl orescimento de um 
gigantesco corredor central, 
onde partidos políticos, orga-
nizações não governamentais, 
associações de todos os tipos 
e suas lideranças, se darão as 
mãos em torno de um projeto 
de união nacional.

Chegar-se-á facilmente à 
hipótese de que a salvação 
do país não sairá dos extre-
mos do arco ideológico, mas 
dos protagonistas do meio. 
Novos fi gurantes se mostra-
rão, com ideias, propostas e 
visões. Os radicalismos serão 
naturalmente eliminados ou, 
em alguns casos, reduzidos 
a dimensões bem menores e 
até previsíveis no bojo de uma 
democracia.

Em suma, sairemos do 
apartheid social para ingressar 
num espaço de convivência 
e ouvir um discurso menos 
confl ituoso. A imagem é utó-
pica? É possível. Mas nossa 
índole não se acostuma com 
a beligerância que consome 
energias e dispersa esforços. 
2022 está longe. Veremos, 
ainda, nuvens pesadas sobre 
algumas Nações. A vitória de 
Trump em novembro de 2020 
não é mais uma certeza. 

E se a recessão pegar de 
chofre os EUA, sentiremos por 
aqui os refl exos. Demos tempo 
ao tempo.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

O conceito de entidade fami-
liar não pode deixar de fora a 
união entre pessoas do mesmo 
sexo, voltou a afi rmar o plenário 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), por unanimidade, ao 
julgar a constitucionalidade 
de uma lei do Distrito Fede-
ral (DF). O entendimento 
foi reforçado no julgamento 
virtual de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em que 
o PT questionou a Lei Distrital 
6.160/2018, que estabelece a 
Política Pública de Valorização 
da Família no DF.

Em seu artigo 2º, a lei defi ne 
como entidade familiar “o nú-
cleo social formado pela união 
de um homem e uma mulher, 
por meio do casamento ou união 
estável”. O relator da ação, 
ministro Alexandre de Moraes, 
acatou os argumentos do PT, 
de que a legislação distrital, da 
forma como redigida, violava os 
princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana 
e da isonomia ao restringir o 
conceito de família, deixando 
de fora as uniões homoafetivas.

O Supremo já julgou inconstitucional qualquer dispositivo que 

impeça o reconhecimento da união homoafetiva.

O texto, que tramita em 
regime de urgência, 
prevê exceções ao limite 

de gastos de campanhas; esta-
belece itens nos quais podem 
ser usados recursos do Fundo 
Partidário; defi ne critérios para 
análise de inelegibilidade; e au-
toriza o retorno da propaganda 
partidária semestral. 

Um dos pontos mais polêmi-
cos é a brecha para que seja 
aumentado o montante do 
chamado Fundo Eleitoral, que 
fi nancia as campanhas políticas. 
Na última sessão deliberativa, 
no dia 11, senadores de vários 
partidos reclamaram do pouco 
tempo disponível para analisar 
o projeto, entraram em obstru-
ção e a votação foi cancelada. 
Os líderes partidários chegaram 
a um acordo segundo o qual o 
texto seria analisado pela CCJ 
pela manhã, antes de ser nova-
mente discutido em Plenário.

A reforma da Previdência e 
a PEC Paralela passarão pela 

Um dos pontos mais polêmicos é a brecha para que seja aumentado

o montante do chamado Fundo Eleitoral.

Grandes geradores de resí-
duos sólidos como shoppings, 
supermercados e restaurantes 
poderão ser obrigados a desti-
nar o lixo reciclável que produ-
zem a associações, cooperativas 
ou organizações de catadores 
com infraestrutura para separar 
e classifi car os resíduos. É o que 
estabelece o projeto em pauta 
da Comissão de Meio Ambiente 
(CMA), amanhã (18).

O projeto da senadora Rose 
de Freitas (Podemos-ES) exige 
que a destinação do material 
reciclável dessas empresas 
passe a constar em seus planos 
de gerenciamento de resíduos 
sólidos. Com isso, diz a autora, 
as associações de catadores 
serão benefi ciadas, uma vez que 
o lixo produzido pelos grandes 
geradores é mais fácil de ser 
processado para reciclagem já 
que estas empresas contam com 
uma logística organizada de pré-
-seleção e triagem de materiais.

O relator, senador Jaques 
Wagner (PT-BA), lembra que 
a destinação de materiais re-
cicláveis para associações de 
catadores deverá ser feita por 
meio de termos de coopera-
ção, convênios e acordos que 

O lixo produzido pelos grandes geradores é mais fácil de ser 

processado para reciclagem.

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) vai ler amanhã 
(18) o relatório sobre a indica-
ção do subprocurador-geral da 
República, Augusto Brandão 
Aras, escolhido pelo presiden-
te Jair Bolsonaro para assumir 
o cargo de procurador-geral 
da República. A mensagem 
presidencial com a indicação 
está na pauta da CCJ. A leitura 
do relatório é o primeiro passo 
na análise do indicado pelo 
colegiado. 

Depois que o relator apre-
sentar o parecer, é dado 
prazo de uma semana de vista 
coletiva aos senadores. Na 
semana seguinte, a sabatina 
é realizada, momento em que 
os senadores podem fazer 
perguntas ao indicado. Após 
a fase de questionamentos, o 
nome do indicado é subme-
tido à aprovação. A reunião 
é pública, mas a votação é 

Augusto Aras em visita ao Senado, no último dia 10.

A Comissão de Transparência e Controle do 
Senado pode votar na hoje(17), o projeto do se-
nador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que obriga 
os fornecedores de produtos a informarem qual o 
preço do que vendem sem os impostos. O projeto 
tem o parecer pela aprovação feito pelo senador 
Dario Berger (MDB-SC) e, caso aprovado, poderá 
seguir para a análise da Câmara.

O texto deixa claro que a transparência em relação à 
carga tributária valerá não só no comércio de produtos, 
mas também de serviços. E a informação deverá estar 
exposta aos consumidores de maneira clara, precisa e 

ostensiva. “A informação que mais interessa ao con-
sumidor é saber qual seria o preço sem os impostos. 
Qual é o custo real do produto? No Brasil, o preço fi nal 
sofre acréscimos substanciais devido ao ICMS, ao PIS/
Pasep e à Cofi ns”, argumenta Randolfe na justifi cativa. 
O senador ainda defende que explicitar os dados sobre 
a carga tributária possibilitará aos consumidores saber 
o quanto de imposto poderá ser sonegado, caso não 
peça a nota fi scal. Randolfe acredita que isso fará com 
que os contribuintes solicitem o documento com mais 
freqüência, contribuindo para reduzir a sonegação 
fi scal (Ag.Senado). 

Kajuru cobra 
postura de 
Gilmar Mendes 
sobre CPI 

O senador Jorge Kajuru 
(Patriota-GO) lamentou, on-
tem (16), que o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Gilmar Mendes, não 
tenha se assumido suspeito de 
julgar o mandado de segurança 
ajuizado por ele para garantir 
a instalação da CPI dos Tribu-
nais Superiores. Na opinião de 
Kajuru, o magistrado deveria 
se afastar do caso depois que 
se manifestou sobre o mérito 
da questão, em entrevista con-
cedida ao site Uol e ao jornal 
Folha de São Paulo, no último 
fi m-de-semana.

Segundo o senador, na oca-
sião, o ministro argumentou 
que a CPI é inconstitucional, 
porque a independência en-
tres os poderes prevista na 
Constituição não permite esse 
tipo de investigação. Na mesma 
entrevista, de acordo com o 
senador, Gilmar declarou que, 
se instalada a CPI, os ministros, 
mesmo se convidados, não 
compareceriam às audiências.

Mas para Kajuru, a CPI não 
é inconstitucional, porque o 
requerimento de criação tem o 
número mínimo de assinaturas 
exigidas pela Constituição. 
“Gilmar Mendes adiantou qual 
deve ser o seu parecer sobre o 
mandado de segurança enca-
minhado ao STF. Aguardemos! 
Mas tenham certeza: não vamos 
desistir. Iremos até onde for pos-
sível nessa luta pela implantação 
da CPI dos Tribunais Superiores. 
Porque a gente pode por lei. A 
gente tem direito, com recurso, 
de pedir que todo o Supremo 
julgue. E aí, ao vivo, vamos ver 
como é o voto de cada um”, disse 
(Ag.Senado).
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Fundo eleitoral e reforma da 
Previdência estão na pauta do Senado
O projeto que altera regras eleitorais volta à pauta do Plenário hoje (17) para discussão em turno único

quinta sessão de discussão em 
primeiro turno no Plenário do 
Senado. Em acordo de líderes 
partidários, fi cou estabelecido 
que a votação do texto principal 
da reforma será no próximo dia 
24, atendidos todos os prazos 
regimentais. Já a PEC Para-
lela, proposta que traz outras 

sugestões de alterações na 
Previdência como a inclusão 
de estados e municípios, será 
discutida amanhã (18).

A ideia é que a PEC principal 
não seja mais alterada. Caso ela 
seja aprovada pelo Senado, já 
poderá ser transformada em 
emenda constitucional. A PEC 

paralela ainda precisa passar 
pela Câmara. 

Também está prevista na 
pauta a quinta discussão em 
primeiro turno da proposta 
que inclui a mobilidade e a 
acessibilidade entre os direitos 
e garantias fundamentais (Ag.
Senado).

Indicação de Aras a procurador-
geral está na pauta da CCJ

secreta. Em seguida, o parecer 
da CCJ será encaminhado ao 
Plenário, onde Aras precisará 
do apoio de pelo menos 41 dos 
81 senadores. 

Braga destacou que seu 
relatório é técnico e leva em 
conta o currículo do indicado. 

Se for aceito pelo Senado, Aras 
assumirá um mandato de dois 
anos à frente do Ministério 
Público, para o qual poderá 
ser reconduzido uma vez. Ele 
substitui a atual procuradora-
-geral, Raquel Dodge (Ag.
Senado). 

Em debate projeto que benefi cia 
cooperativa de catadores

estabeleçam os meios, os pro-
cedimentos e as contrapartidas 
das empresas que necessitam 
elaborar plano de gerencia-
mento de resíduos sólidos e 
dos catadores. “Consideramos 
a proposição um avanço não 
apenas para a legislação am-
biental, mas também para a 
promoção da distribuição de 
renda e, portanto, merece ser 
aprovada”, defendeu.

Outro item da pauta é o 
projeto que tipifi ca o crime de 
ecocídio para punir responsá-

veis por catástrofes ambientais, 
como as de Mariana e Bruma-
dinho, nas quais barragens da 
empresa mineradora Vale se 
romperam, matando centenas 
de pessoas e destruindo rios. 
Estabelece pena de reclusão de 
4 a 12 anos e multa para quem 
der causa a desastre ambiental, 
com destruição signifi cativa da 
fl ora ou mortandade de animais 
(ecocídio), atestada por laudo 
pericial reconhecendo a conta-
minação atmosférica, hídrica ou 
do solo (Ag.Senado).

Conceito de ‘entidade familiar’ 
deve prever união homoafetiva

“Quando a norma prevê a 
instituição de diretrizes para 
implantação de política públi-
ca de valorização da família 
no Distrito Federal, deve-se 
levar em consideração também 
aquelas entidades familiares 
formadas por união homoafe-
tiva”, escreveu Moraes em seu 
voto, que foi acompanhado por 
todos os demais ministros do 
Supremo.

Moraes lembrou que o Supre-
mo já julgou inconstitucional 
qualquer dispositivo do Código 
de Processo Civil que impeça 
o reconhecimento da união 
homoafetiva. Ao fi m, foi dada 
interpretação conforme a Cons-
tituição para a lei distrital, que 
passa a abarcar em sua efi cácia 
também as famílias formadas 
pela união de pessoas do mes-
mo sexo (ABr).

Como saber o preço dos produtos sem os impostos



É o contador o grande 

estimulador desses 

caminhos.

Há 18 anos, quando da 
implantação da Certifi -
cação Digital no Brasil, 

a primeira categoria profi ssio-
nal a rapidamente entender a 
relevância daquela novidade 
para o mundo dos negócios foi 
a dos contadores. Isso facilitou 
muito o trabalho de empresas 
como a Serasa Experian, que de 
forma pioneira passou a atuar no 
segmento. 

O contador, que neste domingo 
(22) comemora seu dia, rapi-
damente passou não apenas a 
usar o certifi cado digital em sua 
plenitude como viu uma opor-
tunidade de atuar como nosso 
representante, na venda e re-
novação de certifi cados digitais, 
agregando maior rendimento à 
sua atividade. Esse movimento 
cresceu e hoje sem sombra de 
dúvidas os contadores são os 
nossos melhores parceiros.

A fi gura clássica do contador 
com calculadora, pilhas de papéis 
e arquivos cheios de documentos 
foi, defi nitivamente, deixada no 
passado. Surgiu então um profi s-
sional moderno, que atua junto 
aos seus clientes como uma peça 
estratégica, um consultor que 
ajuda no planejamento tributário 
e na tomada das principais deci-
sões dos gestores. Os contadores 
se tornaram, por isso, os maiores 
incentivadores do uso de novas 
tecnologias, como a da certifi ca-
ção digital.

No início, o certifi cado digital 
tinha a função de apenas permitir 
ao contador sua comunicação 
com o governo. Atualmente, a 
mesma infraestrutura permite, 
por exemplo, fi rmar contratos à 
distância a partir da assinatura 
digital. Com o Certifi cado Digital 
se está há anos eliminando o uso 
de arquivos físicos, de papel, e 
os espaços nas empresas antes 
destinados à guarda de docu-
mentos estão sendo alocados 
para a atividade fi m. Se está 
eliminando a burocracia e a vida 
das empresas está cada vez mais 
fácil e menos custosa.

Ele é o profi ssional que se habi-
tuou a tirar da certifi cação digital 
todo o seu potencial e mostrar 
todos os benefícios que a ferra-
menta pode proporcionar aos 
seus clientes. Por isso merecem 
todas as homenagens nesta data. 
Foram eles que aprenderam que 
o uso do Certifi cado Digital facili-
taria o trabalho na área contábil, 
tornaria mais simples o diálogo 
com as autoridades, que haveria 
para as empresas uma grande 
redução de custos. 

Se deram conta de que isso 
representava, ainda, o maior 
movimento no sentido de elimi-
nar as possibilidades de fraude e 

detectaram que estavam diante 
de um grande movimento de des-
burocratização na relação entre 
a iniciativa privada e o governo, 
algo que nunca parou de crescer. 
Tenho certeza de que sem eles 
a implantação da certifi cação 
digital no Brasil teria sido muito 
mais difícil. 

Estou no segmento da Certi-
fi cação Digital desde o começo 
e me lembro muito bem quando 
íamos nos relacionar com even-
tuais clientes. 

Era um enorme sacrifício 
falar sobre os benefícios que a 
Certifi cação Digital traria, princi-
palmente em termos de redução 
de custos e desburocratização de 
relações. Mais que isso: era muito 
complicado falar que os atos por 
meio de um Certifi cado Digital 
não teriam repúdio de autoria 
e teriam validade jurídica total. 
Afi nal de contas, ainda não havia 
precedentes nesse sentido.

A partir dos contadores, gra-
dativamente, todos passaram a 
entender que se tratava de uma 
nova tecnologia que eliminava 
a necessidade de guarda de 
documentos, que permitia maior 
celeridade nas decisões, que a 
consulta da situação contábil de 
uma empresa era abreviada, que 
tudo isso representava custos 
menores e um sistema muito 
mais confi ável. Mais que isso, 
que tudo teria a mesma validade 
jurídica de um documento em 
papel. Com o apoio da categoria 
dos contadores a indústria da 
certifi cação digital prosperou. 

A data de 22 de setembro foi 
criada para homenagear a cria-
ção do primeiro curso de Ciências 
Contábeis no Brasil, no ano de 
1945, pelo presidente Getúlio 
Vargas. O curso era chamado à 
época de Ciências Contábeis e 
Atuariais. De acordo com dados 
do CFC há no Brasil 352.839 
contadores e 166.994 técnicos, 
formando um universo tenta-
cular de 519.833 profi ssionais.

Por esses números dá para 
qualquer um avaliar a relevância 
e alcance da categoria em todo 
o Brasil. Foi esse universo que 
irradiou para todos os lugares 
a Certifi cação Digital. Dá para 
imaginar a quantidade de atos 
e contatos diários que esse time 
produz? Claro que não, mas é 
possível dizer que o papel do 
contador é fundamental para a 
nossa economia.

Por tudo isso, pela relevância 
da categoria, é que decidimos 
ampliar ainda mais nosso pro-
grama de parcerias e dar des-
taque aos contadores. Sem essa 
retaguarda, fi ca difícil pensar 
como teria sido a evolução das 
demais empresas. Certamente o 
Brasil seria muito menor e menos 
relevante no cenário mundial.

Os contadores impulsionaram 

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

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. 
- SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.282.212/0001-25, inscrita no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 03/10/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, em 1ª chamada às 
20h00, em 2ª chamada às 20h30, e em 3ª e última chamada às 21h00, para, nos termos da cláusula 14ª do 
Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) reti-
ratificação da exclusão dos sócios HENRIQUE TADASHI KATAYAMA e TARCISIO DA SILVA SOUSA JUNIOR (b) 
demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, 
MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. - SAMMEDI conta com 86 sócios. São 
Paulo, 10/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

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: 07/10/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 08/10/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: 1) APARTAMENTO nº 172, 
do “Condomínio Edifício Tasty Panamby

2)
Condomínio Edifício Tasty 

Panamby

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/10/2019, 

às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 08/10/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MÁRCIO TADEU DE SOUZA FERNANDEZ , 

ANA LUCIA MORAN FERNANDEZ

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.404.801,93 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e três 
reais) 2º leilão: R$ 1.810.058,13 (um milhão, oitocentos e dez mil, cinquenta e oito reais e treze centavos), calculados na 

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.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001673-43. 2016.8.26.0586 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Timoteo de Lima, CPF 946.174.228-20 e Fernando Zivolo Júnior, 
CPF 296.933. 538-70, e que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Concessionaria de Rodovias do Oeste de SP Viaoeste S/A, alegando em síntese: que os réus, 
em virtude de acidente ocorrido, causaram-lhe danos patrimoniais. Requerem, portanto, indenização 
no valor de R$ 3.779,12. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc. 1040075-71.2016.8.26.0562   O Dr. Rodrigo Garcia 
Martinez, Juiz de Direito da 9º VC do Foro da Comarca de Santos – S/P. Faz Saber a Marcia 
Aparecida Leitão RG Nº brasileira, solteira, comerciante, RG Nº 11.280.023, CPF Nº 035.488.948-
60 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 3.666,45  referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 13, da Quadra EL, do 
Loteamento Thermas de Santa Bárbara – Gleba I (atualmente denominado (Santa Barbará Resort 
Residence)   Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Santos, 16 de Abril de 2019 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1032898-21. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Celina Dietrich E Trigueiros Teixeira 
Pinto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Nayra Lucia da Silva Marreiros, Brasileiro, Solteira, RG 
28.128.388-6, CPF 246.624.758-56, com endereço à Rua Tasso da Silveira, 15, Vila Guarani (z 
Sul), CEP 04316-080, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória, no valor de R$ 
7.417,16, por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: Referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2019. 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 15/10/2019 às 08h55/2º Público Leilão: 17/10/2019 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão 
Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com 
Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: O Apartamento n° 251, localizado 
no 25° andar do  Edifício Torre da Vinci, a  Rua Fabia, n° 94, no 14° Subdistrito, Lapa, com a área 
total de 317,230m², sendo 238,007m² de área útil, na qual se inclui a correspondente a um depo-
sito localizado na garagem e 79,223m² de área comum, cabendo-lhe a fração ideal de 1,43444% 
no terreno descrito na matrícula 51,721 deste cartório, na qual sob n° 7 foi registrada a especi-
ficação de condomínio do referido edifício. (Contribuinte 023.059.0283 -2). Imóvel devidamente 
matriculado sob n° 62.630 do 10° Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$ 1.580.575,48 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta Mil, Quinhentos e Setenta 
e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil 
Reais). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará 
com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas 
as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em 
que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desoc upaç ão a cargo do arrematante, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes RICARDO BEGLIOMINI, CPF nº 895.363.638-
87, Carteira de identidade n° 5185332-SSP/SP e MARIA DEL   CARMEN CORTES  BEGLIOMINI, CPF 
nº 805.101.598-34, Carteira de identidade n° 8228908-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo 
presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do 
art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos lei-
lões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao 
endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, 
sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no 
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances 
para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhe-
cimento  do edital  completo  através do site www.sold.com.br.

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35.300.483.138

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/08/2019
Data/Hora/Local: 05/08/2019, às 9hs, na sede social São Paulo/SP. Mesa: Presidente-Masazumi Taka-
ta; Secretário-Roberto Felipe Klos. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Decisões Aprovadas 
por Unanimidade: I. Balanço Intermediário levantado em 31/03/2019, publicado em 25/07/2019 no DO-
ESP, e Jornal Gazeta/SP, em conformidade com o disposto no §4° do artigo 23 do Estatuto Social da Compa-
nhia (conforme AGE de 26/02/2018), e levantado conforme deliberação do Conselho de Administração da 
Companhia., II. a lavratura desta Ata de AGE e seu registro perante os órgãos competentes, com o sumário 
dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e as-
sinada pelos presentes no livro social aplicável. Acionistas Presentes na Reunião: NEC Latin America S.A. 
(por: Masazumi Takata e Ana Maria F.A.Ravaglia Duarte), e Masazumi Takata. SP, 05/08/2019. Roberto Fe-
lipe Klos-Secretário. JUCESP nº 468.626/19-0 em 02/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Data/Hora/Local: 05/08/2019, às 9hs, na sede social, São Paulo/SP. Convocações: Dispensadas. Presença: Totalida-
de. Mesa Diretora: Presidente- Masazumi Takata, Conselheiro de Administração, Secretária-Ana Maria F. A. Ravaglia 
Duarte. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) retificação das Contas da Administração e as Demonstrações 
Financeiras pertencentes ao ano fiscal de 2018, revisadas para cumprir com os princípios contábeis do IFRS 9/CPC 48. A 
versão revisada foi devidamente publicada no DOESP e Jornal Valor Econômico em 19/07/2019; (ii) aceitar a renúncia do 
Conselheiro de Administração, Yukio Hioki, e eleger para substituí-lo Takuya Tsukimura, para um mandato válido até a AGO 
a tomar curso no 1º quadrimestre do ano de 2020 ou até a investidura de um novo conselheiro. Após a eleição, o Conselho 
de Administração passa a ser composto dos seguintes membros: Toshiya Matsuki, Toshiyuki Otake e Takuya Tsukimura, e 
pelo Masazumi Takata, elegendo-se Toshiya Matsuki para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Masazu-
mi Takata para o cargo de Substituto do Presidente do Conselho de Administração. O administrador eleito declara por meio 
desta que não está envolvido em qualquer crime que o impeça de exercer atividades comerciais. Encerramento: A Ata foi 
lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes e pelos membros da Mesa Diretora. SP, 05/08/2019. 
(a.a.) Masazumi Takata-Presidente, Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte-Secretária, Acionistas: NEC Corporation - p.p. Masa-
zumi Takata e Masazumi Takata. JUCESP nº 458.971/19-4 em 27/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE 35300091604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05/08/2019

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2019

FORNECER ALIMENTAÇÃO EM REFEITÓRIO
Empresa que contrata serviço de mão de obra terceirizada é obrigada 
a fornecer alimentação no refeitório na empresa para a contratada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO APRESENTOU ATESTADO DE 13 DIAS, A EMPRESA É 
OBRIGADA A ABONAR?  

Esclarecemos que a lei nº11.788/08 é omissa quanto a faltas e atrasos do 
estagiário, desta forma, contudo, preventivamente, pelo fato do estagi-
ário receber bolsa auxílio e não salário, orientamos que seja abonado.

CÁLCULO DOS ADICIONAIS
Os adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno 
compõem a base de cálculo das horas extras, inclusive do adicional 
noturno? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BATER O PONTO NO ALMOÇO
O registro do ponto do horário de refeição é obrigatório? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE EFETUOU ACORDO COM A EMPRESA PODE 
SER RECONTRATADO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa específica, mas tendo 
em vista que haverá o saque do FGTS, preventivamente, orienta-se 
que a empresa aguarde o prazo de 90 dias para readmissão deste 
empregado para que não caracterize fraude ao FGTS. Base Legal – 
Portaria Mtb nº384/92.

ACIDENTE DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionário durante o contrato de experiência sofreu acidente de 
trabalho com afastamento de 15 dias, terá direito a estabilidade, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE PCD
Quais os procedimentos para a empresa de deseja efetuar a contratação de Pes-
soa com Deficiência-PCD? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35.300.483.138

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 30/04/2019
Data/Hora/Local: 30/04/2019; às 10hs, na sede social, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Masazumi Takata, Secre-
tário-Roberto Felipe Klos. Presença: Totalidade. Convocação e Publicações: Dispensados nos termos do artigo 
124, § 4º e artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: AGO: As Contas da 
Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, publicadas no 
DOESP e no Jornal Gazeta/SP em 25/04/2019; AGE: (A)  A mudança do endereço da sede social, efetiva a partir 
de 26/07/2019 da Avenida Ibirapuera, nº 2332, sala 52-parte, Indianópolis, CEP 04.028-002, São Paulo/SP, para 
Avenida Angélica, 2.197, Mezanino, Bairro da Consolação, CEP 0127-200, São Paulo/SP. Em vista das alterações 
acima, alterar o artigo 2º do Estatuto Social passará a redigir-se como segue: Artigo 2º-A sede da Companhia 
está localizada em São Paulo/SP, na Avenida Angélica, nº 2197, Mezanino, bairro Consolação, CEP 0127-200; (B) 
Ratificar os pedidos de renúncia formulados pelos membros do Conselho de Administração da Companhia: Mar-
celo Barcellos de Campos Moreira, RG 424.251, CPF/MF 843.850.737-91, Eiji Seki, RNE G354432-V, CPF/MF 
239.651.138-60. Eleger, em substituição, como membros do Conselho de Administração: Yasushi Tanabe, CPF/
MF 241.933.298-95, (SISMIGRA) da Polícia Federal RNM nº F035249L e Hiroshi Obuchi, RNE V020952-0, CPF/
MF 103.116.958-09, para 1 mandato válido até 01/10/2020 ou até a investidura de novos membros. Os Conselhei-
ros eleitos aceitam sua nomeação, formalizando suas posses mediante a assinatura dos respectivos termos de 
posse que constam no Anexo a esta ata. Após a eleição os membros do Conselho de Administração passam a ser 
Masazumi Takata-Presidente do Conselho, Hiroshi Obuchi, Kenjiro Maetani e Yasushi Tanabe; (C) Alterar a forma 
de representação da Companhia, de modo que a redação do Artigo 18 do Estatuto Social passe a vigorar com a 
seguinte redação: Artigo 18-Deveres dos Membros da Diretoria e Poderes de Representação. Os Diretores 
possuem poderes para nomear procuradores e legalmente assumir obrigações em nome da Companhia perante 
quaisquer órgãos ou entidades, sejam públicas ou privadas, incluindo instituições financeiras, sempre de acordo 
com os interesses sociais. §1º-Os Diretores, em conjunto de 2, têm poderes para, nomear Procuradores e vali-
damente obrigar a sociedade perante quaisquer órgãos e entidades públicos e privados e instituições financeiras 
sempre dentro dos interesses sociais. A Sociedade obriga-se, também, quando representada da seguinte forma: 
(a) por 1 Diretor, em conjunto com 1 Procurador, quando assim for estabelecido no respectivo instrumento de 
mandato e de acordo com os poderes que nele se contiverem; (b) pelo conjunto de 2 Procuradores, nas mesmas 
condições da alínea “a” precedente; (c) exceto no caso de outorga com poderes da cláusula “ad judicia”, todas as 
demais procurações devem ter prazo de validade não superior a 1 ano. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes no livro social aplicável. SP, 30/04/2019. Mesa: Masazumi Takata-Presidente; Rober-
to Felipe Klos-Secretário. JUCESP nº 343.216/19-0 em 28/06/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Em mais um caso de racis-
mo no futebol italiano, 
um jornalista esportivo 

do país europeu foi demitido da 
emissora “TeleLombardia”, por 
ter realizado um comentário 
racista sobre o atacante belga 
Romelu Lukaku, da Inter de Mi-
lão. Durante sua participação 
no programa “Top Calcio 24”, 
o jornalista Luciano Passirani 
afi rmou que a única forma de 
parar o novo jogador da Inter-
nazionale é dar-lhe “10 bananas 
para comer”.

“Lukaku é um dos jogado-
res mais fortes, eu gosto dele 
porque ele tem força. É o 
alter ego de [Duvan] Zapata, 
da Atalanta. Eles têm algo a 
mais que os outros, não há o 
que fazer. Eles marcam gols e 
levam seus times adiante. Se 
você for no um contra um, ele 
vai te matar. Para pará-lo, você 
tem que jogar 10 bananas para 
ele comer”, disse Passirani.

O infeliz comentário do jor-
nalista de 80 anos foi repreen-
dido pelo apresentador do pro-

Jornalista é demitido após 
comentário racista sobre Lukaku

grama e Passirani se defendeu 
dizendo que “foi uma piada”. 
Com a repercussão negativa 
da análise do comentarista, 
o italiano pediu desculpas ao 
público. O diretor do progra-
ma, Fabio Ravezzani, anunciou 
horas depois o desligamento de 
Passirani da emissora.

A partida entre Milan e Hellas 
Verona, que terminou 1 a 0 para 
o time rossonero, também foi 
marcada por agressões racistas 
contra o meio-campista Franck 
Kessié. De acordo com algumas 
testemunhas e diversos jornais 
locais, a torcida do Verona 
vaiava e fazia sons de macaco 
toda vez que o marfi nense 
tocava na bola. No entanto, o 
perfi l do clube Gialloblù negou 
a versão com um mensagem 
em suas redes sociais.

“Nós vaiamos Kessié? Insul-
tamos Donnarumma? Talvez 
alguém tenha ficado ator-
doado com os decibéis dos 
torcedores Gialloblù. As vaias, 
inevitavelmente, foram para as 
decisões da arbitragem, que 

Jornalista disse que, para frear Lukaku, é necessário dar 10 bananas. 

ainda nos deixam perplexos. 
Em seguida, vários aplausos 
para os nossos ‘gladiadores’ 
no fi m do jogo. Nós não nos 

encaixamos nesses estereóti-
pos. Respeitem o Verona e o 
povo de Verona”, escreveu o 
clube italiano (ANSA).

Um vaso sanitário de ouro 
18 quilates foi roubado de um 
palácio no Reino Unido, onde 
estava exposto como parte de 
uma mostra de arte.

A peça, intitulada América, 
foi criada pelo artista satírico 
Maurizio Cattelan, da Itália. 
O vaso sanitário funcional 
entrou em exibição na quin-
ta-feira (12) no Palácio Ble-
nheim, perto de Oxfordshire, 
no sul do Reino Unido.

Funcionários do palácio 
anunciaram no sábado (14) 
que o vaso sanitário de ouro 
havia sido roubado. A po-

Vaso sanitário de ouro é roubado de palácio no Reino Unido
Guerra Mundial, Winston 
Churchill. Os funcionários es-
tão clamando pela devolução 
da obra de arte.

Um museu em Nova Iorque 
exibiu o vaso sanitário de ouro 
há 3 anos e permitiu que os 
visitantes usassem a peça. 
No ano passado, o jornal Wa-
shington Post publicou que o 
presidente americano Donald 
Trump pediu que o museu 
emprestasse uma pintura de 
Van Gogh para seu quarto na 
Casa Branca, mas que, em vez 
disso, o vaso sanitário de ouro 
foi oferecido (NHK/ABr).

lícia prendeu um suspeito 
de 66 anos, mas ainda não 
encontrou a peça. O Palácio 

O vaso fazia parte de uma exposição de arte no Palácio Blenheim. 

Blenheim é Patrimônio da 
Humanidade e o local de nas-
cimento do líder da Segunda 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: DENIS DE SOUZA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/01/1993, 
mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Roberto de Souza Pereira e de Rosangela Borges Pereira; A pretendente: 
PRISCILA JESUS DE TOLEDO, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1992, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Andre 
Luiz Carlos de Toledo e de Rosangela Maria de Jesus.

O pretendente: CLAUDIO FELIPE SANTOS DE LUNA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/09/1993, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Claudio de Luna e de Jacira dos Santos de Luna; A preten-
dente: JOELMA DANTAS DE FRANÇA, brasileira, solteira, nascida aos 17/06/1974, 
auxiliar de limpeza, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Januário Luiz de França e de Rozalina Dantas de França.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES DAMASCENO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/04/1990, analista fi nanceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Damasceno e de Raimunda 
Rodrigues Damasceno; A pretendente: ALESSANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/05/1994, professora, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo José Borges da 
Silva e de Arlinda Rodrigues de Almeida.

O pretendente: JOSÉ COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/06/1980, chur-
rasqueiro, natural de Assaré - CE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Costa Silva e de Antonia Maria Silva; A pretendente: LUCIENE CUSTÓDIO 
DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 01/11/1972, do lar, natural de Buíque - PE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Beatriz de Andrade Freire.

A pretendente: SHIRLLEY TEIXEIRA ALVES PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 21/05/1997, atendente, natural de Carapicuíba - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Evaldo Alves Pereira e de Sonia Barbara Almeida 
Teixeira; A pretendente: ELLEN CRISTINA ELOY DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 19/01/1988, cuidadora de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto de Oliveira e de Ros-
imeire Eloy de Oliveira.

O pretendente: TIAGO DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/12/1991, auxiliar administrativo, natural de Taboão da Serra - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Arnaldo Pereira da Silva e de 
Maria de Lourdes dos Anjos da Silva; A pretendente: DANIELA RIBEIRO EZEQUIEL, 
brasileira, solteira, nascida aos 30/04/1992, consultora técnica, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Ezequiel e de 
Maria de Lourdes Ribeiro Ezequiel.

O pretendente: WALLACE ALAN SANTOS DE FREITAS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/08/1973, controlador de acesso, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Noel Ferreira de Freitas e de Girlande Santos de 
Freitas; A pretendente: SOELMA SANTOS DA HORA, brasileira, solteira, nascida aos 
05/08/1978, do lar, natural de Firmino Alves - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel José da Hora e de Carmosina Luzia dos Santos.

O pretendente: GUILHERME ANTONIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/08/1992, analista de sistema, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Antonio da Silva e de Nilma da Silva Perpetuo; A 
pretendente: LARISSA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/03/1996, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Patricia Pereira da Silva.

O pretendente: JOÃO DOS SANTOS DUARTE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/11/1959, vendedor, natural de Inhapim - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Ferreira Duarte e de Maria Sebastiana; A pretendente: 
MARIA JOSE MOL PEREIRA, brasileira, viúva, nascida aos 24/10/1949, aposentada, 
natural de Teixeiras - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jose Mol Filho e de Lorraine Teixeira Mol.

O pretendente: MARCOS DANIEL DA SILVA SILVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 03/11/1994, vendedor, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Silveira de Silva e de Maria das Dores Silva; A preten-
dente: MICHELLE DANTAS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 02/02/1994, 
cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Cicero Afonso de Souza e de Josefa Dantas dos Santos.

O pretendente: RUBENS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/01/1968, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Daniel Ferreira da Silva e de Fidelina da Silva; A pretendente: 
JOSIANE ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1986, auxiliar de serviços gerais, 
natural de Frei Paulo - SE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Damião Alves e de Maria Alves.

O pretendente: VALDECIR NOGUEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/09/1976, ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ismar Nogueira da Costa e de Raimunda Francisca de 
Moura; A pretendente: FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 24/03/2001, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de William Oliveira Nascimento e de Silvana dos Santos Martins.

O pretendente: MAURO CÉSAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/06/1978, auxiliar de cozinha, natural de Piripiri - PI, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira de Oliveira e de Maria 
Iara Quaresma Cavalcante de Oliveira; A pretendente: LUISA PAULA DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 23/02/1986, do lar, natural de Piripiri - PI, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Zacarias dos Santos e de 
Iracema Maria de Jesus Santos.

O pretendente: OTAVIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/01/1990, 
empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Sandra Aparecida de Oliveira; A pretendente: JÚLIA SAPPAK SZYMANSKI, 
brasileira, solteira, nascida aos 18/09/1991, analista de telecomunicação, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Szymanski e de Mariangela de Santis Sappak.

O pretendente: DOUGLAS ALMEIDA BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/03/1991, controlador de acesso, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josemar Gonçalves Barros e de Elenildes Almeida Silva; A 
pretendente: CINTIA ROCHA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/08/1982, auxiliar 
de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco Paulo Catureba da Silva e de Maria de Lourdes Rocha Sotero.

O pretendente: ERALDO MACIEL DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/08/1984, taxista, natural de Sumé - PB, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Eguinaldo do Nascimento e de Maria de Lourdes Maciel do 
Nascimento; A pretendente: ANA PAULA RODRIGUES, brasileira, solteira, nascida aos 
19/04/1991, coordenadora de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosa Pereira Rodrigues.

O pretendente: CLODOALDO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/02/1977, porteiro, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Filinto Alves de Souza e de Magnolia Soares de Oliveira; 
A pretendente: DAIANA MOURÃO SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 05/04/1983, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel da Silva Sousa e de Maria Anairan Mourão Sousa.

O pretendente: FRANCISCO GONÇALVES FÉLIX, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/05/1995, ajudante de jardinagem, natural de Crato - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Laurentino Félix e de Joana Leandro Gonçalves 
Félix; A pretendente: DANIELLE CORDEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/12/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Damião Cordeiro da Silva e de Maria Rosalina Conceição.

O pretendente: TOMAS ALVES CORREIA LEITE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/09/1995, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Luiz Correia Leite e de Ilda Cristina Alves; A pretendente: 
MARLUCI SILVEIRA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 07/01/1971, cabeleireira, 
natural de Itagibá - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Macionilio Arcanjo Pereira e de Miguelina Maria da Silveira.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/09/1986, mo-
toboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Carlos da Silva e de Maria Ernestina Domingos; A pretendente: VIVIAN 
APARECIDA ANDRE CALIXTO, brasileira, solteira, nascida aos 22/10/1982, porteira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Calixto e de Maria de Fatima André.

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/07/1968, 
pintor de construção civil, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Joaquina da Silva; A pretendente: EUNICE MARIA DA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 05/02/1964, de serviços domésticos, natural de 
Limoeiro - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tereza 
Severina da Conceição.

O pretendente: MAIK PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 08/05/1981, auxiliar 
de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mario Pereira e de Ana Lucia Pereira; A pretendente: PRISCILA 
CRISTINA AMORIM SANT'ANA, brasileira, solteira, nascida aos 25/07/1986, auxiliar 
de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Benedido Sant'ana e de Lourdes Batista de Amorim.

O pretendente: ANTONIO MARCUS FERREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/06/1976, pintor de construção civil, natural de Desterro - PB, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias Cornélio Ferreira de Lima e de 
Rita Teresa de Lima; A pretendente: ALINE BISPO DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/12/1988, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bispo dos Santos e de Maria Geralda dos Santos.

O pretendente: ODAIR DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/03/1966, motorista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Carlindo José da Silva Filho e de Maria Edith Ferreira da Silva; A pretendente: JANAINA 
MOREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 17/03/1983, ajudante geral, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jose Moreira de Souza e de Maria de Fatima Moreira de Souza.

O pretendente: RODRIGO CONCEIÇÃO RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 02/02/1987, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Rodrigues de Assunção e de 
Roselia Maria da Conceição; A pretendente: JESSICA LIMA VIEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 20/10/1993, promotora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marta Lima Vieira.

O pretendente: VALDINEY TORRES VILAS BÔAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/03/1976, conferente, natural de Santa Luzia - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vilas Bôas e de Maria de Lourdes Ferreira Torres; 
A pretendente: EDEILDA PEREIRA DE ARAÚJO, brasileira, divorciada, nascida aos 
03/01/1965, autônoma, natural de São Benedito do Sul - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira da Silva e de Edjanira Pereira de Araújo.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/11/1997, vendedor técnico, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paumireno Paixão Guimarães e de Andreia de Jesus Silva; 
A pretendente: ANITA SOARES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 07/05/1999, 
fotógrafa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Elias da Silva e de Ana Dese de Souza Soares.

O pretendente: EDUARDO DI EUGENIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/12/1965, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Aff onso Di Eugenio e de Jamira Geromel Di Eugenio; A pretendente: MARISA 
LUCIA LANFRANCO, brasileira, divorciada, nascida aos 24/10/1975, técnica de enfer-
magem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gerardo Lanfranco e de Lucia Della Croce.

O pretendente: CAIO HENRIQUE SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/06/1996, aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Plinio José da Costa Silva e de Rosangela Aparecida Soares 
da Silva; A pretendente: SHIRLEY DA SILVA CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 
13/11/1992, analista de informação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wellington da Silva Cruz e de Eliane da Silva Cruz.

O pretendente: ANTONIO DIAS COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/03/1981, 
repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jose Marcelino Costa e de Maria da Invenção Dias Costa; A pretendente: 
PATRICIA AQUINO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/06/1991, repositora, 
natural de Maceió - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Aquino da Silva e de Josefa Laurentino da Silva.

O pretendente: RAFAEL ROBERTO DA SILVA BARBOZA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 30/04/1998, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Olimpio Barboza e de Jane Freire da Silva; A 
pretendente: ANDRESSA BIANCA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
03/11/1997, estudante, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Moises dos Santos e de Katia Valeria da Conceição.

O pretendente: ELIAS DE MOURA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/04/1968, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Pedro dos Santos e de Maria Severina de Moura Santos; A 
pretendente: ELIETE MARIA BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 27/08/1969, 
de serviços domésticos, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino José Barbosa e de Maria Martins Barbosa.

O pretendente: JOSÉ TALVANES DA SILVA VALENTIN, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1992, ajudante de açougue, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria Mendonça Valentin e de Josicleide André da 
Silva; A pretendente: ELIANA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
01/10/1995, atendente, natural de Paranatama - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria José dos Santos Silva.

O pretendente: ROMARIO DA SILVA SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1994, 
folheador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco de Assis Sousa e de Aldecy da Silva Sousa; A pretendente: JOYCE 
DO NASCIMENTO LISBOA, brasileira, solteira, nascida aos 15/01/1997, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Sebastião de Andrade Lisboa e de Maria das Graças do Nascimento.

O pretendente: DOUGLAS FOGAÇA LEITE, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/10/1997, 
entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Janio Santos Leite e de Shirley Fogaça; A pretendente: TAMARA LIMA 
DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 09/03/1999, operadora de caixa, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Emiranildo 
Correia da Costa e de Eliene Maria Lima.

O pretendente: LUAN DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/01/1999, 
manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Ivanildo Jose da Conceição e de Maria da Conceição Marques; A pretendente: 
FABRINI DOS REIS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1999, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sandro Jose Borges da Silva e de Marleide Ferreira dos Reis Silva.

O pretendente: RUBENS ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 05/01/1995, auxiliar de enfermagem, natural de Diadema - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Antonio Pereira da Silva e de 
Viviane Estevão da Silva; A pretendente: JANAINA FARIAS DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 24/07/1994, balconista, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Givanildo Josino da Silva e de Laudjane de Farias.

O pretendente: AILTON FLORENÇO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/08/1989, cabeleireiro, natural de Itapicuru - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Constantino Ferreira dos Santos e de Maria Florença dos Santos; 
A pretendente: TAIS REGINA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/1986, 
auxiliar de classe, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Maria da Guia Mendonça dos Santos.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/08/1990, atendente, natural de Solânea - PB, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves de Souza e de Marlene dos Santos Alves; A 
pretendente: TAYNARA ALMEIDA DUARTE, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1999, 
auxiliar de administrativo, natural de Paraipaba - CE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Evaldo Pinto Duarte e de Valquiele Almeida Pinto.

O pretendente: ANDRÉ DELEVI DE SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/1991, analista de suportes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio da Silva e de Marlene Aparecida 
de Souza Silva; A pretendente: INGRID SENA MOREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/02/1991, enfermeira, natural de Nova Iguaçu - RJ, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Moreira Ribeiro e de Vera Lucia de Sena da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ERINALDO DA CUNHA PIRES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/09/1978, saladeiro, natural de Nova Russas - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Ferreira Pires e de Expedita da Cunha Pires; A 
pretendente: IANE BARROS DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, nascida aos 
05/02/1989, do lar, natural de Nova Russas - CE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira do Nascimento e de Maria Nilce Barros do Nascimento.

O pretendente: FELIPE DE FREITAS NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/01/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Salatiel Antonio do Nascimento e de Joselita Caldas de Freitas 
Nascimento; A pretendente: JULIANA JESUS DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/10/1985, vendedora de doces, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miravaldo Jesus da Rocha e de Lúcia de Jesus Amorim.

O pretendente: LEANDRO DAS GRAÇAS PRUDENCIO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/12/1984, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio das Graças Prudencio e de Benedita Prudencio; 
A pretendente: PAULA DANIELLY FERREIRA DE LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 18/11/1985, leiturista, natural de Palmares - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ferreira de Lima e de Maria José de Macêdo.

O pretendente: WAGNER BORGES DA PAIXÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/11/1979, preparador de injetora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Borges da Paixão; A pretendente: PAME-
LA CRISTINA LIMA VIANA, brasileira, solteira, nascida aos 06/01/1983, de serviços 
domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Fonseca Viana e de Keli Donizete Lima.

O pretendente: CARLOS MATTEUS QUINTANILHA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/11/1994, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José do Carmo Quintanilha Ribeiro e de Mariza 
Monteiro Quintanilha Ribeiro; A pretendente: CAROLINE SANTOS SOARES, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/01/1996, empresária, natural de Santo André - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bartolomeu Jose Soares e de Gilva-
neide Santos Azevedo.

O pretendente: EVAIR APARECIDO VISENFAD, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/06/1978, 
motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Julia Visenfad; A pretendente: MISLENE RAMOS SANTANA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/01/1985, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Santana e de Marinalva Ramos.

O pretendente: GABRIEL SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/10/1990, 
vigilante, natural de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Geraldo Alves dos Santos e de Ivone Maria da Silva Santos; A pretendente: 
CÍNTHIA TELES URSULINO, brasileira, solteira, nascida aos 28/10/1987, auxiliar de 
limpeza, natural de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ivanilton Rosa Ursulino e de Maria Ilza Teles Honorato.

O pretendente: JEAN AROL DENIS, haitiano, solteiro, nascido aos 12/10/1978, atendente, 
natural da República do Haiti, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Francis Denis e de Rasadel Damilier; A pretendente: NADINE LARTIGUE, haitiana, 
solteira, nascida aos 02/10/1983, atendente, natural da República do Haiti, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvarez Lartigue e de Leonne Firmin.

O pretendente: RAFAEL SALVATERRA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/01/1983, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sidney Marques Gomes e de Maria Cristina Salvaterra Gomes; 
A pretendente: ROSELI FERNANDA TREVISAN, brasileira, solteira, nascida aos 
15/07/1985, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio Natalino Trevisan e de Leonicia Almeida França.

O pretendente: DIEGO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/06/1989, auxiliar 
de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Celia Menezes da Silva; A pretendente: PALOMA DA SILVA SAN-
TOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/03/1995, atendente, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evaldo da Silva Santos e 
de Maria Betania da Silva.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/01/1994, porteiro, natural de São Luís - MA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Edilson Pereira de Sousa e de Maria do Desterro Rocha de 
Sousa; A pretendente: ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 23/10/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Alves dos Santos e de Teresa Cristina Pereira 
de Oliveira.

O pretendente: ARTENISIO DE JESUS AGUIAR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/06/1980, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Tadeu do Aguiar e de Maria Aparecida Aguiar; A 
pretendente: AMANDA TURINA, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/1980, promotora 
de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Mauro Turina e de Maria Madalena Turina.

O pretendente: CARLOS ROBERTO CORREIA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 08/10/1969, supervisor de produção, natural de Presidente Prudente - SP, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José Correia dos 
Santos; A pretendente: AMANDA CRISTINA BARROS, brasileira, solteira, nascida 
aos 14/12/1978, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adauto Laurindo Barros e de Sandra Emilia Barros.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOÃO HENRIQUE SOARES MENDONÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista Junior, nascido em Presidente Figueredo, AM, no dia (02/03/1996), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João dos Santos Mendonça e de Maria 
Lúcia Soares Fortunato. A pretendente: INGRID CRISTINA DOS SANTOS DE FREITAS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no 
dia (17/08/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro 
Gonçalves Vieira de Freitas e de Rosana dos Santos Luiz de Freitas.

O pretendente: CARLOS VINICIUS DE MOURA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em Teresina, PI, no dia (22/06/1983), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Araujo e de Maria Lucia de Moura. 
A pretendente: JESSICA SANTANA LOPES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (12/03/1994), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Milton de Jesus Lopes e de Solange Santana de Souza Lopes.

O pretendente: CRISPIM DOS SANTOS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Ipiaú, BA, no dia (10/06/1984), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Lima e de Elisia Batista dos Santos. A pretendente: 
CAMILA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (24/04/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antônio Manoel dos Santos e de Iracema José da Silva Santos.

O pretendente: LUCAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/05/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genildo Caetano da Silva e de Ana Paula Pereira 
da Silva. A pretendente: STÉFANIE CRUZ BUNHARO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de máquinas, nascida em Jundiaí, SP, no dia (03/04/2000), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Bunharo Oliveira e 
de Andreia da Cruz.

O pretendente: JONAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia (14/11/2000), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo da Silva Santos e de Maria Elionor 
dos Santos. A pretendente: DINÁ CRISTINA SANTOS DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de loja, nascida em Barreiros, PE, no dia (14/06/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Cruz de Lima e de Amara 
Santos de Lima.

O pretendente: MAICON DE OLIVEIRA GASPERE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/03/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Silva de Gaspere e de Maria Paula 
Honoria de Oliveira. A pretendente: ELIVÂNIA ARAUJO VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Major Izidoro, AL, no dia (06/05/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Paulino Vieira e de 
Vania Araujo Vieira.

O pretendente: FLÁVIO EUGENIO DA CONCEIÇÃO, estado civil viúvo, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (10/12/1961), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedicto Eugenio da Conceição e de Benedicta Ribeiro 
da Conceição. A pretendente: CLAUDIA KARLA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Pesqueira, PE, no dia (06/03/1976), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Carlos da Silva e de Maria 
do Socorro dos Santos.

O pretendente: JHONNY AVELINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (22/07/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Avelino da Silva e de Maria Hélia Jesus Cardoso. A pretendente: 
ILMA LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/06/1988), residente e domiciliada em Caieiras, 
SP, fi lha de José Celestino dos Santos e de Creuza Luiz Ferreira.

O pretendente: LEONARDO MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
lavador, nascido em Canhotinho, PE, no dia (29/06/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mendes da Silva e de Cícera Maria da 
Silva. A pretendente: MARTA DA SILVA PEQUENO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente contábil, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (17/01/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vitorino Pequeno 
e de Nilza da Silva Pequeno.

O pretendente: JOSÉ RICARDO ALVES DE MORAIS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Fortaleza, CE, no dia (06/01/1962), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alves da Silva e de Maria José Morais da Silva. 
A pretendente: ADRIANA RIBEIRO SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativa, nascida em Carapicuíba, SP, no dia (29/10/1977), residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marques Sampaio e de Vera Lucia 
Ribeiro Marques.

O pretendente: GABRIEL OLIVIO DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (17/04/2000), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Deyse Olivio de Abreu. A pretendente: MARIANA LIMA GALVÃO 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no 
dia (27/08/2002), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro 
Galvão Costa e de Rosilene da Silva Lima.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, estado civil viúvo, profi ssão gerente co-
mercial, nascido em Carapicuíba, SP, no dia (27/06/1961), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Souza e de Alcidia Mariano Souza. A pretendente: 
JANDIRA DE PAULA ARANTES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Cianorte, PR, no dia (06/12/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João de Paula Arantes e de Zulmira Theodoro Arantes.

O pretendente: EDUARDO SANTOS MATOS PEREIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão funcionário público, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/08/1980), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Galvão Pereira e de Gidalva 
Santos Matos Pereira. A pretendente: DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Brasília, DF, no dia (27/05/1977), 
residente e domiciliada em Brasília, DF, fi lha de Ariston Dias dos Santos e de Maria 
Eloeme Barbosa Carvalho.

O pretendente: KÉVEN HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão serra-
lheiro, nascido em Maceió, AL, no dia (24/11/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cleide Silva dos Santos. A pretendente: KARLA DE OLIVEIRA 
SOARES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Salinas, MG, 
no dia (18/07/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvano 
Francisco Soares e de Marinei Bispo de Oliveira.

O pretendente: RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de atendimento, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/05/1989), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Gomes de Paula Oliveira e 
de Ana Maria Ferreira de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ CORDEIRO VIANA, estado 
civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/12/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Pereira Viana e 
de Josefa Torquato Cordeiro Viana.

O pretendente: LENON SANTOS RIBEIRO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão por-
teiro controlador de acesso, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/12/1995), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heleno Ribeiro Alves e de Marinalva 
de Lima Santos. A pretendente: ERI SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão recepcionista atendente, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (24/04/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Ferreira de Oliveira 
e de Domingas Francisca dos Santos de Oliveira.

O pretendente: PEDRO LEITE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/09/1986), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Liduvino dos Santos e de Genelisa Mo-
reira Leite. A pretendente: JENYFER DA SILVA GAMA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora de vinhos, nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia (06/02/1987), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir da Silva Gama e de Maria 
Aparecida da Silva Gama.

O pretendente: DAVID ANDERSON CAPUANO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/06/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Anderson Capuano e de Maria Angélica 
Silva. A pretendente: CAROLINE CRUZ ALVES, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/07/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernandes Neto Alves e de Maria 
Jose de Jesus Cruz. 
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Pergunte a si mesmo, você iria vestido assim para 

o trabalho, por mais informal que fosse o dia?

Recentemente me vi pensando em como 
apresentamos no trabalho apenas uma parte 
de quem somos.

Existe um consenso sobre formas, com-
primentos e até materiais que fazem 
parte do repertório de quem trabalha 

em escritório. Ao menos nas horas do dia em 
que a gente esteja dentro dele. 

Podemos fazer um paralelo dessa perso-
nalidade que deixamos aparecer durante o 
expediente com a persona que criamos para 
as redes sociais. Pense bem, se você é um 
executivo em ascensão e fez um investimen-
to enorme para compor um guarda-roupa a 
altura de seu cargo, faz sentido ser visto de 
bermuda sem camiseta todo fim de semana, 

num momento íntimo, por toda sua equipe 
pelo Instagram? Pergunte a si mesmo, você 
iria vestido assim para o trabalho, por mais 
informal que fosse o dia?

Sua foto no perfil do LinkedIn, é um retrato 
com ar sério e no mínimo um paletó? Ou é 
o recorte de uma foto em grupo no último 
fim de ano na praia, vestido de branco dos 
pés à cabeça? Em cada canto da internet, é 
preciso pensar em como a sua presença vai 
ser lida por todos a sua volta. 

A melhor maneira de ter controle dessa 
reverberação é modular o que apresentamos 
em cada canal. Para os perfis profissionais, 
vale produzir algumas fotos de boa qualidade 
com ajuda profissional e alternar com pos-
tagens sobre temas que tenham a ver com o 
tipo de serviço que você oferece. Em canais 
pessoais, como Facebook ou Stories, dá pra 
criar listas de privacidade e escolher quem 
pode ver o que você posta, ficando assim 
mais à vontade para compartilhar o churrasco 
com os amigos. 

Outras alternativas são: criar mais de um 
perfil, separando o conteúdo de acordo com 
a necessidade; manter a conta fechada com 
pouquíssimos amigos autorizados e acom-
panhar sua rotina; ou mesmo planejar muito 
bem o que postar e quando, para não deixar 
escapar qualquer coisa que possa eventual-
mente causar uma estranheza. 

Ao mesmo tempo, como todos, temos nossos 
momentos de folga. E não há nada demais 
em mostrar que foi à praia, que curtiu pizza 
& vinho com a família ou que curtiu o show 
de sua banda preferida. São momentos que 
mostram quem você é fora do trabalho e que 
também tem uma vida e uma história além 
dele. Use estrategicamente, com parcimônia 
e sabedoria.

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

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

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

Vida digital 
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SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

Magia da Terra. “Muito está se revelando agora, como os 
ventos da mudança soprando no que é necessário neste mo-
mento. O karma está se desenvolvendo de maneiras que você 
nem sempre pode ver, então tenha compaixão em seu coração 
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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CUSA
SOBRECARGA

PARRUDAARS
LEARLOOE
ASURBANGU

DTDEBATER
VERBETEIOGA

NECOALCN
PESCANOVIÇA

CAPTOJO
PROPOSTASES

OLTAIARC
PATERENIO
SIRIPORTAL

FIANÇATOCHA
ASASULSOR

Érico (?),
ator do hu-
morístico
"Zorra" 

Prato
típico da
culinária
alagoana

Primeira
demão na
pintura de
paredes

Antigo
altar dos
hebreus

Setor da
Economia
ligado ao
campo

A de tra-
balho de-
sencadeia
o estresse

Negócio
ilícito
(gíria)

Última
porção do
intestino
grosso

Gaivota
(bras.
Zool.)

Persona-
gem de
Shake-
speare

Número de
reinos da
natureza

Palavra de
um

dicionário

Local do
culto

maçônico

Atividade
proibida
na época
de desova

Prática de
ascetas
hindus

São apre-
sentadas
no leilão
público

Disparo 
da arma
de fogo

O maior
porto do

Brasil (SP)

O boletim
de rendi-

mento
do aluno 

Curso
d'água
como o
Ipiranga

Pasta fria
usada em
canapés

Joana
d'(?): a

Virgem de
Orléans

Crustáceo
que vive

enterrado
na areia

Metal
usado

como cata-
lisador

Exigência
do 

locador

Bairro
nobre de
Brasília

Forma
sincopada

de
"senhor"

Time
carioca

"Mr. (?)",
série (TV)

Sul, em
espanhol
Contestar;

discutir

Carvão,
em inglês
Capitão
(abrev.)

Archote
Órgão

eleitoral
(sigla)

Idioma
asiático

Vasilha de
aduelas

"A (?)
Rebelde",

filme
Tosquia

Reivindi-
cação da

população
diante do
aumento

da
violência

Haste;
mastro

Entrada de
templos 

(?) 2 Duo, proces-
sador da Intel

Local de trabalho do
médico-legista

Arte, em
latim

Que legal!

Capaz

Fábricas
de tijolos

3/ars — sur — tai. 4/coal — core — lear — loja. 6/asa sul. 7/parruda.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: JOSE GILMAR CLEMENTINO DE CARVALHO, estado civil divorciado, 
profi ssão analista, natural Cajazeiras, PI, nascido no dia 10/04/1959, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Clementino de Carvalho e de 
Raimunda Borges Gonçalves de Carvalho. A pretendente: SANDRA REGINA CASSIA 
MOLINA, estado civil divorciada, profi ssão cirurgiã dentista, natural desta Capital, SP, 
nascida no dia (17/08/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Persio Molina e de Odette da Silva Molina.

O pretendente: GABRIEL DI ROBERTO TORIBIO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, nascido no dia 07/05/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Marcelino Toribio Junior e de 
Sandro Di Roberto Toribio. A pretendente: TRAÍS HUSTI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresa, natural nesta Capital, Alto da Mooca, SP, nascida no dia 
(15/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Augusto Husti Junior e de Claudia Aparecida Molinari Husti.

O pretendente: EUTEMIR APARECIDO VAZ DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, natural de Macatuba, SP, nascido no dia 06/04/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenis Vaz de Lima e de Maria 
Rosa Pereira de Lima. A pretendente: ANDREA SAMPAIO PADILHA, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora, natural nesta Capital, Indianópolis, SP, nascida no dia 
(25/06/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Padilha Gimenes e de Luci Sampaio Padilha.

O pretendente: RICARDO PACCHINI, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
natural nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido no dia 23/05/1950, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Danilo Pacchini e de Helena Parisie Pacchini. A 
pretendente: CLÁUDIA BARRETO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão administradora 
de empresas, natural nesta Capital, Saúde - SP, nascida no dia (02/11/1967), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José Barreto Pereira.

O pretendente: ADOLPHO SILVERIO FIGUEIREDO NETO, estado civil divorciado, 
profi ssão administrador, natural de São Paulo, SP, nascido no dia 04/03/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adolpho Silverio Figueredo Junior 
e de Maria Cristina Queiroz Silverio. A pretendente: LEILA BANCALERO TEIXEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão gastronoma, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, nascida 
no dia (27/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aldo Teixeira e de Deise Bancalero Teixeira.

O pretendente: EDIVAN GONÇALVES DE ALKIMIM, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, natural de São João da Ponte, MG, nascido no dia 18/10/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Elifas Gonçalves de Alkimim e 
de Zelinda Neves Alkimim. A pretendente: SIMONE MARIA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, natural de Porteirinhas, MG, nascida no dia (01/05/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Rodrigues 
dos Santos e de Araci Moreira do Carmo Santos.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO STRIPPOLI, estado civil solteiro, profi ssão 
especialista de suprimentos, natural nesta Capital, Jabaquara, SP, nascido no dia 
18/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Domenico 
Strippoli e de Lucimar Rlbeiro. A pretendente: DANIELA MOREIRA DE SANTANA, 
estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de importação, natural Amparo,SP, 
nascida no dia (04/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Moreira de Santana e de Rita Cassia de Freitas Santana.

O pretendente: OSCAR GRUTTER DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de RX, natural nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, nascido no dia 14/10/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Nilmar do Nascimento e de 
Maria Gracia Grutter do Nascimento. A pretendente: RENATA GONÇALVES DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, natural nesta Capital, Lapa, SP, 
nascida no dia (12/09/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Gonçalves dos Santos e de Marlene Ramos dos Santos.

O pretendente: DIEGO GARCIA QUINTAL, estado civil solteiro, profi ssão educador 
fi sico, natural nesta Capital, Itaquera, SP, nascido no dia 09/04/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Isidoro Quintal Filho e de Eliana 
Maria Garcia Quintal. A pretendente: ELLEN CRISTINA CARVALHO CAVALCANTE, 
estado civil solteira, profi ssão educadora fi sica, natural nesta Capital, Tatuapé, SP, 
nascida no dia (03/01/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pereira Cavalcante e de Edna Carvalho de Melo Cavalcante.

O pretendente: GUILHERME IDELBRANDO CURADO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, natural nesta Capital, Alto da Mooca, SP, nascido no dia 25/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Armando Ramos Curado e 
de Amalia Galvão Idelbrando Curado. A pretendente: VICTORIA CAROLINE BOTTINO 
PONTES, estado civil solteira, profi ssão professora, natural nesta Capital, Itaquera, SP, 
nascida no dia (08/06/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Donizete Pontes e de Carla Souza Bottino Pontes.

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: PETER LAMBERT, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, natural 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (23/03/1972), residente e domiciliado na Vila 
Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Hugues Joseph Lambert e de Maria Cristina Lambert. A 
pretendente: JOSENILDA DE JESUS SENA, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
natural de Euclides da Cunha, BA, no dia (15/04/1989), residente e domiciliada na Vila Ma-
dalena, São Paulo, SP, fi lha de Jerôncio da Conceição Sena e de Maria Helena de Jesus.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: CHRISTINO DE CAMARGO NETO, profi ssão: analista fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Christino de Camargo Junior e de Maria Var-
nelina Dansiger. A pretendente: FABIANA VIEIRA DE ARAUJO, profi ssão: assistente 
de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/01/1983, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Cicero Vieira 
de Araujo e de Dejanira Rosa de Jesus. R$ 12,90

O pretendente: HUMBERTO LIMA TEIXEIRA, profi ssão: zelador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1978, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Hugo Teixeira e de Aurelina Lima Teixeira. A pretendente: MARINALVA 
GOMES NOGUEIRA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: Salinas - MG, 
data-nascimento: 19/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Louri-
val Gomes Nogueira e de Aurea Maria de Jesus Nogueira. R$ 12,90

O pretendente: DEIVSON PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sumé - PB, data-nascimento: 20/05/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Genilson dos Santos e de Jucileide Pinheiro dos 
Santos. A pretendente: ANA PAULA TRAJANO DA SILVA, profi ssão: doméstica, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 13/07/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria Luciana Trajano da Silva.  R$ 12,90

O convivente: ANTONIO BEZERRA DE MELO, profi ssão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mirandiba - PE, data-nascimento: 26/11/1957, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Bezerra de Lima e de Espedita Barboza de 
Lima. A convivente: ROSANGELA FERNANDES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 07/11/1972, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Fernandes e de Ana Virginia Fernan-
des. R$ 12,90 

O pretendente: ENÉIAS SIVIRINO MOREIRA, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, 
no dia 19/10/1971, estado civil divorciado, profi ssão administrador, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonito Santana Moreira e de Teresa Sivirino 
Moreira. A pretendente: KAREN UTSUNOMIA, nascida em Santo André - SP, no dia 
03/11/1984, estado civil solteira, profi ssão médica, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mitsuo Utsunomia e de Neide Fumie Nazima Utsunomia.

O pretendente: JEFERSON GOMES BATISTA, nascido em Eunápolis - BA (Registrado 
em Itabela - BA), no dia 05/05/1996, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genilson Rossim Batista e de Aleandra 
de Jesus Gomes. A pretendente: FRANCISCA CARLIANE LIMA PATRICIO, nascida 
em Itapipoca - CE (Registrada no Distrito de Cruxati, Comarca de Itapipoca - CE), no dia 
19/12/2000, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Cartegiane Davi Patricio e de Francisca Antonia de Lima.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: LUCAS GIBELLI, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edison Santo Gibelli e de Francisca Bezerra de Lima Gibelli. 
A pretendente: CAMILA SILVA ZANZERI, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Zanzeri e de Ana Lucia Silva Zanzeri.

O pretendente: SEVERINO RAMOS FEBRONIO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Crato - CE, no dia (03/03/1947), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Febronio dos Santos e de Maria Tereza da 
Conceição. A pretendente: LAIDE BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Barretos - SP, no dia (21/09/1950), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Batista e de Altina Barbosa Batista.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em União da Vitória - PR (Registrado em Porto União - SC), no dia (01/03/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luís Fernando de Paula 
e de Célia Marlene Piala de Paula. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (26/05/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Misael Araujo Silva e 
de Adriana Pereira Silva.

O pretendente: MAITIÚ NOLLAIG MAC UAID, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido na Irlanda, no dia (28/04/1997), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo 
- SP, fi lho de Bryan Mcquaid e de Bridget Thunder. A pretendente: EWELYN OLIVEIRA 
BATISTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - 
SP, no dia (17/07/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Anderson de Oliveira Batista e de Michelle de Oliveira Nascimento. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e 
domiciliado.

O pretendente: BRUNO BARBOSA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido nesta Capital,₢ Cangaíba - SP, no dia (04/05/1987), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro da Silva Cavalcante e de Sueli 
Gonzaga Barbosa Cavalcante. A pretendente: CAROLINE DOS SANTOS DELMONDES, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(26/05/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Pereira Delmondes Filho e de Marisa Nogueira dos Santos Delmondes. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e 
domiciliado.

por sua própria jornada, assim como por aqueles ao seu redor”. 
Pensamento para o dia de hoje: “Lembre-se de que a ilusão da 
vida é apenas isso, e mais está acontecendo do que encontra 
o olho, portanto, mantenha-se fi el ao seu próprio coração e a 
si mesmo. Seja verdadeiro”. 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.
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EsportesTão linda, tão bela... e 

agora tão quente. Assim 

é a cidade de Paris no 

verão europeu

Temperaturas recor-
des que provocaram 
um sufoco danado 

em milhares de pessoas. 
Sem dúvidas, o calor que 
atinge o Hemisfério Norte 
é resultado direto das mu-
danças climáticas, que vêm 
se acelerando nos últimos 
anos. O paulistano já sabe 
muito bem o que isso quer 
dizer. Entre 2014 e 2016, 
a crise hídrica que atingiu 
a Região Metropolitana de 
São Paulo disparou o alerta 
sobre o uso racional dos 
recursos hídricos.

Por outro lado, no último 
verão, as fortes chuvas que 
atingiram a capital paulista 
inundaram ruas e avenidas, 
provocaram destruição e 
deixaram o morador da 
capital de São Paulo em 
alerta. Os desastres natu-
rais não escolhem nações. 
Até mesmo os EUA se 
deparou, em setembro de 
2018, com as tempestades 
que atingiram a Carolina do 
Norte. O resultado dessa 
catástrofe se traduziu em 
cerca de 120 mil pessoas 
desalojadas. Em 2013, 
no também estado norte-
-americano do Colorado, 
12 mil pessoas tiveram que 
deixar suas casas atingidas 
pelas tempestades.

As mudanças climáticas 
cada vez mais estarão pre-
sentes no nosso cotidiano. 
Os efeitos devastadores 

como em Paris, São Paulo 
ou nos EUA vão incomodar 
com mais frequência as po-
pulações, principalmente 
das regiões metropolitanas. 
As cidades e os morado-
res não estão preparados 
para enfrentar situações 
extremas. No caso das 
enchentes, nem mesmo 
dispositivos de prevenção, 
como os piscinões, são ca-
pazes de suportar o volume 
das águas das chuvas.

A ciência já nos permite 
antever esses fenômenos 
extremos com algumas 
horas de antecedência, 
mas os estragos são ine-
vitáveis diante do volume 
de chuvas. Os municípios 
têm a possibilidade de 
construir piscinões e par-
ques lineares como forma 
de reduzir esses impactos. 
Outra medida é investir pe-
sadamente na destinação 
correta do lixo, que durante 
as tempestades entopem os 
bueiros, aumentando ainda 
mais os estragos.

Mas precisamos ir além 
das medidas para diminuir 
os impactos das mudanças 
climáticas. Nosso papel é 
repensar no nosso modelo 
de uso dos recursos natu-
rais e buscar preservá-los 
para reduzir os problemas 
já presentes no nosso dia a 
dia. Caso contrário, as vidas 
nas cidades fi carão cada vez 
mais difíceis.

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

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

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*) 

As cidades e as 
mudanças climáticas

São Paulo, terça-feira, 17 de setembro de 2019Página 8

Especial

Henrique Fontes/Jornal da USP

O trabalho mostrou ainda que, mesmo aquelas que resistem 
inicialmente aos efeitos do produto químico, passam a 
se comportar como se estivessem mais velhas, indicando 

que não viverão por muito tempo.

Os resultados foram obtidos a partir do programa de com-
putador desenvolvido por Jordão Natal durante seu mestrado 
na USP. O sistema analisou, durante 10 dias, o comportamento 
de 200 abelhas contaminadas com o fungicida, que é muito 
comum no combate a pragas de meloeiro e melancia. Elas 
foram colocadas junto a outras 800 abelhas saudáveis dentro 
de uma caixa cercada por vidros transparentes, onde câmeras 
registravam seus movimentos. 

Para diferenciar as abelhas saudáveis das contaminadas, 

uma marca com tinta foi feita nas costas das que ingeriram o 
agrotóxico.  “Até o décimo dia, 65% das abelhas contaminadas 
haviam morrido. Já as que resistiram, tiveram seu comporta-
mento alterado, aparentando estarem idosas, já que faziam 
atividades incompatíveis com a idade, como tarefas de limpeza 
e a procura por alimentos”, relata Natal, que teve sua pesquisa 
fi nanciada pela Capes. 

Vale ressaltar que as abelhas vivem, em média, 44 dias, ou 
seja, a maioria delas estaria morrendo antes de completar um 
quarto de suas vidas. Algo que ajudou o sistema a interpretar 
essa grande quantidade de dados ao fi nal do período analisado 
foi a localização das abelhas contaminadas dentro da caixa. A 
posição das polinizadoras tende a revelar em que fase da vida 
elas estão, pois, conforme elas envelhecem, se aproximam das 
extremidades.

“O software foi capaz de monitorar as ações de cada uma das 
abelhas, o que é uma tarefa muito difícil, por serem animais de 
tamanho semelhante, que estão quase sempre em movimento e 
se cruzando rapidamente”, explica Carlos Maciel, professor do 
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação (SEL) 
da EESC e orientador da pesquisa. 

Agrotóxico utilizado contra fungos 
também pode matar abelhas

Um estudo realizado por pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP, em parceria com 
cientistas da Universidade Federal de Viçosa (UFV), revelou que o cerconil, agrotóxico utilizado no Brasil para 

matar fungos, também pode ser letal para abelhas. 

Abelhas também podem ser vítimas de fungicida.
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Apesar do desafi o, o programa, que levou cerca de 10 meses 
para ser desenvolvido e captura até 30 fotos por segundo, apre-
sentou um índice de 99% de precisão. Contaminadas com doses 
não letais de cerconil no apiário da UFV, as abelhas utilizadas no 
estudo são da espécie Apis mellífera, a mais comum do mundo. 

“O que mais nos chocou foi descobrir que um fungicida até 
então inofensivo para abelhas se mostrou mais tóxico que o 
imidaclopride, inseticida considerado o grande vilão dos culti-
vos agrícolas. Os dados são preocupantes”, afi rma Eugênio de 
Oliveira, professor de entomologia da UFV. 

Apesar de ainda não haver um entendimento sobre o motivo 
de o fungicida ter levado as abelhas à morte, o docente suspeita 
que o produto pode estar anulando os efeitos de enzimas res-
ponsáveis pela desintoxicação desses insetos. No trabalho, os 
pesquisadores também analisaram o comportamento de abelhas 

que ingeriram o imidaclopride. 
Derivado da nicotina, o 

produto normalmente é apli-
cado em pomares, plantações 
de arroz, algodão e batata 
e, embora seja proibido em 
diversos países, seu uso ain-
da é permitido no Brasil. O 
software da USP mostrou que 
aproximadamente 52% das 
abelhas contaminadas com o 
agroquímico estavam mortas 
no décimo dia. 

“A extinção das abelhas 
é uma preocupação global, 
pois se trata de um proble-
ma que não afeta apenas o 
meio ambiente, mas também 
a economia. Elas participam 
de boa parte da polinização 
de nossos alimentos, alguns 
deles, inclusive, polinizados 
exclusivamente por elas”, aler-

ta Maciel, que também é pesquisador do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia para Sistemas Autônomos Cooperativos 
(InSAC), sediado no SEL. 

Segundo o estudo realizado pela Plataforma Brasileira de 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES), em parceria 
com a Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador (Rebi-
pp), o valor do trabalho prestado pelos animais polinizadores à 
agricultura brasileira gira em torno de R$ 43 bilhões por ano. O 
levantamento considerou 67 cultivos, sendo que a soja, primeira 
colocada, responde por 60% do valor estimado, seguida pelo 
café (12%), laranja (5%) e maçã (4%).

Com a nova tecnologia criada na EESC, que já está pronta 
para ser utilizada no mercado, a missão de compreender o com-
portamento de animais que atuam de forma coletiva se tornou 
mais simples, pois toda interação entre esses organismos e o 
meio ambiente poderá ser “ensinada” para o computador em 
forma de algoritmos.

“O que o sistema fez em semanas, nós levaríamos alguns anos 
para mensurar”, comemora Eugênio. Combinando técnicas 
de inteligência artifi cial e big data, o software desenvolvido 

Figura ilustra trajetória percorrida pelas abelhas dentro da caixa.
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conseguiu analisar dezenas de horas de vídeo, totalizando 700 
gigabytes de material. A partir de agora, os pesquisadores pre-
tendem estudar o comportamento de abelhas contaminadas com 
outros tipos de agrotóxicos, a fi m de ampliar o entendimento a 
respeito dos efeitos desses produtos químicos.

Carlos Maciel e Jordão Natal desenvolveram um sistema 
inédito para monitorar o comportamento de animais 

que atuam de forma coletiva.
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