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“Eu temo o dia em 
que a tecnologia 
ultrapasse nossa 
interação humana, 
e o mundo terá uma 
geração de idiotas”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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A reforma do pacto fe-
derativo busca devol-
ver à classe política 

o controle do Orçamento, 
disse ontem (25), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Ele participou de audiência da 
Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso para discutir a 
proposta do Orçamento de 
2020 e o Plano Plurianual 
de 2021 a 2025. Segundo o 
ministro, o parlamento atual 
pode entrar para a História 
caso aprove as várias pro-
postas que descentralizam, 
desvinculam e desindexam 
os recursos públicos. 

Entre as alterações estão a 

Guedes defende devolver 
ao Congresso Nacional o 
controle do Orçamento

partilha da cessão onerosa, a 
reforma tributária, a extinção 
de cerca de 100 dos 280 fun-
dos e a mudança na partilha 
dos recursos da exploração de 
petróleo nas camadas pré-sal 
e pós-sal. “Um desafi o que vai 
levar esse Congresso para a 
História, porque vai retomar 
o controle sobre os orçamen-
tos públicos”, declarou, ao 
reiterar  que a Constituição 
de 1988 fi cou desatualizada 
e levou ao crescimento inin-
terrupto dos gastos públicos. 
Destacou que, atualmente, 
94% do Orçamento federal 
está carimbado, deixando 
pouca margem para o governo  

recompor os investimentos.
Guedes destacou que, no ano 

passado, fi caram empoçados 
R$ 26 bilhões em recursos. 

“É assumir a maturidade da 
democracia brasileira, o prota-
gonismo da classe política. Não 
precisa andar atrás de ministro 
para pedir verbas”, defendeu, 
dando como exemplo o caso 
de uma prefeitura, obrigada a 
trocar os uniformes dos alunos 
até quatro vezes por ano para 
cumprir a exigência de gastos 
com educação, enquanto não 
tem dinheiro para pagar am-
bulâncias para uma população 
que envelhece. 

Sobre a reforma tributária, o 

Ministro destacou que atualmente 94% das verbas estão carimbadas, deixando pouca margem 

para o governo recompor investimentos.

governo apresentará uma pro-
posta que conciliará os textos 
em tramitação na Câmara e no 
Senado e apresentará inova-

ções. Ele também citou a que-
bra do monopólio no mercado 
de gás, a MP que reformula o 
saneamento básico e o fecha-

mento do acordo Mercosul-UE 
como medidas que mostram 
o trabalho do governo nos 
últimos meses (ABr).

IPVA placas 5 e 6 
A Secretaria da Fazenda do 

Estado notifi cou proprietários de 
488.211 veículos que apresentam 
débitos do IPVA, referentes ao 
exercício de 2019 de veículos com 
fi nais de placa 5 e 6, e também de 
remanescentes dos exercícios de 
2014 a 2018. O contribuinte que 
receber o comunicado de lança-
mento de débito tem 30 dias para 
efetuar o pagamento da dívida ou 
efetuar sua defesa.

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deste ano terá 
como foco conhecimentos 
objetivos. Segundo o ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, a preocupação do MEC 
será selecionar os melhores 
alunos para ocupar as vagas no 
ensino superior. “Não vai cair 
ideologia, a gente quer saber de 
conhecimento científi co, técni-
co, de capacidade de leitura, de 
fazer contas, de conhecimentos 
objetivos”, afi rmou o ministro 
no programa Brasil em Pauta, 
da TV Brasil.

O ministro acrescentou que 
o interesse do MEC é “simples-
mente selecionar as melhores 
pessoas para ocupar as vagas 
nas faculdades. A nossa pre-
ocupação é mérito, só”. Após 
polêmica envolvendo questões 
do Enem no ano passado, o Inep 
criou um grupo responsável 

Ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Pelo quinto mês seguido, o Bra-
sil teve saldo positivo no emprego 
formal. Em agosto, a expansão 
foi de 121.387 vagas, decorren-
te de 1.382.407 admissões e de 
1.261.020 desligamentos. As 
informações são do Caged, divul-
gado ontem (25) pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 
Economia. O resultado de agosto 
é equivalente à variação de 0,31% 
em relação ao estoque no mês 
anterior. Foi o melhor agosto no 
Caged desde 2013.

No acumulado de 2019 foram 
criados 593.467 novos postos, 
com variação de 1,55% do 
estoque. No mesmo período 
de 2018 houve crescimento de 
568.551 empregos, uma varia-
ção de 1,50%. Nos últimos 12 
meses foram criados 530.396 
empregos, uma variação de 
1,38%. No mesmo período do 
ano anterior, o saldo foi de 
356.852, representando um 
crescimento de 0,94%.

A Construção Civil é o melhor exemplo da consistência

da retomada.

O presidente da China, Xi 
Jinping, inaugurou ontem (25) 
o novo e futurista aeroporto 
de Pequim, em meio às cele-
brações do 70º aniversário da 
fundação da República, que 
será comemorado no próximo 
dia 1º de outubro. O aeroporto 
internacional de Daxing, a cer-
ca de 50 km ao sul da capital 
chinesa, está entre os mais 
tecnológicos e avançados do 
mundo. 

Seu design inovador em 
forma de estrela do mar foi 
projetado pela arquiteta anglo-
-iraniana Zaha Hadid, morta 
em 2016, e pela subsidiária 
de engenharia da empresa 
francesa Aéroports de Paris. A 
nova estrutura tem 700 mil m², 

oito pistas, sendo uma para uso 
militar, inteligência artifi cial 
e robótica. O projeto custou 
120 bilhões de yuans (cerca 
de US$17,5 bilhões) ou 400 
bilhões, incluindo as conexões 
ferroviárias e rodoviárias. 

O terminal aéreo faz parte 
da iniciativa “Sonho Chinês”, 
oferecido por Xi aos cidadãos 
e cobre uma área equivalente 
a quase 100 campos de futebol. 
As conexões são garantidas por 
uma estação de trem de alta 
velocidade e uma de metrô, 
que permitirá ao passageiro 
uma viagem de 20 minutos 
até o centro da cidade. Deve 
operar em plena capacidade a 
partir de 2025, com 72 milhões 
de passageiros anuais (ANSA).

Terminal está entre os mais tecnológicos

e avançados do planeta.

Os investimentos em títulos 
do Tesouro Direto, em agosto, 
chegaram a R$ 1,98 bilhão, 
enquanto os resgates foram 
de R$ 2,10 bilhões, sendo R$ 
1,95 bilhão em recompras e 
R$ 149,31 milhões em venci-
mentos, com resgate líquido 
de R$ 126,39 milhões, infor-
mou ontem (25), a Secretaria 
do Tesouro. Os resultados de 
agosto mostram que o pequeno 
investidor continua ampliando 
a sua participação no programa. 

As aplicações de até R$ 1 
mil representaram 67,46% das 
operações. Esse foi o maior 
percentual da série histórica, 
superando o recorde registrado 
em março de 2019, de 65,05%. 
O valor médio por operação foi 
o menor da série histórica, de 

Os resultados mostram que o pequeno investidor continua 

ampliando a sua participação no programa.

O Vaticano está fi nancian-
do a construção da primeira 
igreja indígena, localizada no 
coração da Floresta Amazô-
nica, na região de Maturacá, 
próximo ao Pico da Neblina, 
norte do estado do Amazonas. 
Batizada de Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes, em razão 
da devoção dos índios a Nossa 
Senhora, a estrutura receberá 
fi éis da comunidade indígena 
Yanomami.

O projeto foi realizado de 
graça por dois arquitetos para-
naenses, Tobias Bonk e Teresa 
Cavaco. Com capacidade para 
cerca de 500 pessoas, a estrutu-

ra será circular, com 32 metros 
de diâmetro, e terá 25 metros 
de altura, 875,49 m² e oito 
lados, paredes que permitirão 
ventilação.

A previsão é de que as obras 
sejam iniciadas no segundo 
semestre de 2020. De acordo 
com o padre Thiago Faccini, o 
projeto pretende ‘servir como 
uma luz no meio da Amazônia’. 
O pedido para a construção 
da catedral foi feito pelos 
próprios índios Yanomami ao 
arcebispo italiano Dom Gio-
vanni D’Aniello e ao bispo de 
São Gabriel da Cachoeira, Dom 
Edson Damian (ANSA).

Obras devem ser iniciadas no segundo semestre de 2020.

Fabio Rodrigues/ABr
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Resgate no Tesouro Direto supera 
investimento em R$ 126,39 milhões

31,38% do total, enquanto os 
títulos de prefi xados, o Tesouro 
Prefi xado e o Tesouro Prefi xado 
com Juros Semestrais, totali-
zaram R$ 368,61 milhões em 
vendas, ou 18,66% do total.

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se concen-
trou nos títulos com venci-
mento entre 5 e 10 anos, que 
alcançaram 67,87% do total. 
Em seguida, as aplicações em 
títulos com vencimento acima 
de 10 anos representaram 
19,29%, enquanto os títulos 
com vencimento de 1 a 5 anos 
corresponderam a 12,84% do 
total. Em agosto, o estoque do 
programa fechou em R$ 58,13 
bilhões, um crescimento de 
0,56% em relação ao mês ante-
rior, de R$ 57,81 bilhões (ABr).

R$ 4.428,02.Os títulos mais de-
mandados foram os indexados à 
taxa Selic, que totalizaram  R$ 
986,74 milhões, representando 
49,96% das vendas. 

Os títulos indexados à infl a-
ção, o Tesouro IPCA+ e o Tesou-
ro IPCA+ com Juros Semestrais, 
somaram, em vendas, R$ 619,75 
milhões, e corresponderam a 

“Sonho Chinês”: 
Pequim inaugura maior 
aeroporto do mundo

Vaticano fi nanciará
1ª igreja indígena

na Amazônia

País tem saldo positivo 
no emprego

formal em agosto

Ministro diz que 
Enem terá como foco 

conhecimentos objetivos
Foi registrado saldo positivo 

no nível de emprego em seis 
setores econômicos: Serviços 
(61.730 postos), Comércio 
(23.626), Indústria de Trans-
formação (19.517), Construção 
Civil (17.306), Administração 
Pública (1.391) e Extrativa 
Mineral (1.235). Apresentaram 
saldo negativo Agropecuária 
(-3.341 postos) e Serviços In-
dustriais de Utilidade Pública/
SIUP (-77 postos).

Segundo o Secretário de 
Trabalho, Bruno Dalcolmo, “na 
condição de indicador antece-
dente, o Caged sinaliza a recu-
peração gradativa do emprego 
e do crescimento econômico, 
após um primeiro semestre 
repleto de desafi os. Na nossa 
perspectiva, a Construção Civil 
é o melhor exemplo da consis-
tência da retomada, com cinco 
meses consecutivos de saldos 
positivos de emprego” (Fonte: 
Ministério da Ecnomia).

por “identificar abordagens 
controversas com teor ofensivo 
a segmentos e grupos sociais, 
símbolos, tradições e costumes 
nacionais” e, com base nessa 
análise, recomendar que tais 
itens não fossem usados na 
montagem do Enem 2019.

Ele falou ainda sobre a digi-
talização do MEC, que lançou, 
este ano, a carteirinha de 
estudante digital. A ID Estu-
dantil começará a ser emitida 
em dezembro. A digitalização 
também chegará ao Enem, que, 
ano que vem, terá aplicação 
por computador realizada de 
forma piloto. O Enem 2019 será 
realizado nos dias 3 e 10 de no-
vembro, em 1.727 municípios 
brasileiros. Mais de 5 milhões 
de pessoas farão o exame em 
14 mil locais de aplicação de 
provas.

Quem já concluiu o ensino 
médio ou vai concluir este ano 
pode usar as notas do Enem 
para se inscrever no Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), que 
oferece vagas em instituições 
públicas de ensino superior. 
Os estudantes podem ainda 
concorrer a bolsas de estudo 
pelo Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e podendo 
ser benefi ciados pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) (ABr).
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OPINIÃO
Saúde para dar e vender

A busca por um estilo 

de vida mais saudável é 

um movimento que vem 

acontecendo em todo o 

mundo, e no Brasil não 

seria diferente

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

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

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

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

Além desses fatores, o boom 
de infl uenciadores digitais que 
focam em dietas saudáveis tem 
relação com essa tendência. 
Afi nal, atualmente a internet 
é a principal fonte de infor-
mações sobre alimentação e 
saúde para 40% dos brasilei-
ros, segundo levantamento da 
Fiesp. Neste contexto, investir 
em um negócio com foco em 
alimentação saudável é uma 
ótima opção, ainda mais em 
um momento em que grãos, se-

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

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

Para quem tem vontade de 
entrar nesse mercado, é impor-
tante fi car atento aos primeiros 
passos. Após defi nir o perfi l da 
empresa, é importante avaliar 
qual será o público-alvo – pular 
essa etapa pode culminar no 
fracasso do negócio. Usando 
como exemplo os praticantes 
de atividades físicas, é válido ir 
a academias e parques para en-
tender o que acham os alunos, 
instrutores e frequentadores. 

Essa fase é essencial, pois 
serve para identifi car o estilo 
de vida e os diferentes tipos de 
alimentação adotados por eles, 
que servirão de prévia para 
os produtos que serão mais 
aderidos. Outra dica valiosa é 
entender quais são os produtos 
queridinhos do momento e 
suas fi nalidades. O mercado de 
alimentação saudável está em 
evolução constante, por isso é 
importante estar sempre ante-
nado nas últimas tendências 
desse mercado. 

A quinoa, por exemplo, é 
muito utilizada em dieta Low 
Carb (para emagrecimento 
saudável) por ser um car-
boidrato com baixo índice 
glicêmico e alto nível proteico. 
Já as amêndoas e o arroz são 
ingredientes usados por adep-
tos da Lac Free – dieta sem 
lactose, indicada para quem 
tem desconfortos gástricos ou 
excesso de gases.

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

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

a comercialização de produtos para 
uma alimentação saudável.

Lucas Quintella (*)
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Ciência e Tecnologia

A Chantagem Digital Continua 
a Crescer na América Latina

DigiCert Inc., a líder global em certifi cação digital online alerta hoje os usuários sobre as últimas e 
contínuas ameaças de hackers que usualmente aproveitam o temor de perpetuar hoaxes  (mentiras 
espalhadas pela internet, geralmente com objetivo maliciosos) dá já tão conhecida engenharia técnicas 
de engenharias das redes sociais

Usando essas técnicas, hackers nor-
malmente buscam dois objetivos: o 
primeiro é obter informações sobre 

usuários para benefícios próprios. E a 
segunda é extorquir dinheiro para obter 
pagamento. Esse último objetivo é aquele 
que aparentemente provoca uma mudança 
online que ameaça o usuário.

Uma das práticas mais frequentes na 
engenharia social é o phishing. Esse tipo de 
ataque tem ganhado mais e mais força, es-
pecialmente porque é uma prática comum 
no envio de e-mails que parecem emitidos 
por fontes confi áveis com o objetivo de 
infl uenciar ou roubar informações pessoais. 
De acordo com o Centro Cibernético da 
Polícia de Bogotá, neste ano - em casos 
de países como a Colômbia - houve um 
aumento em 30% dos ataques cibernéticos 
em comparação com o ano anterior. Além 
disso, os ataques de phishing dobraram na 
comparação com outros tipos de crimes, 
embora no caso de ransonware, malware 
e propagandas maliciosas tenha tido acrés-
cimo de 37%.

O tipo de ataque que tem crescido na 

América Latina

Em face desse panorama de phishing, 
seria conveniente a seguinte questão: 
você recentemente entrou em sua Caixa 

de Emails e viu 
uma mensagem 
estranha? Bem, 
neste caso é mais 
conveniente ser 
mais cauteloso, 
desde que uma 
fraude comum 
está ganhando 
mais e mais for-
ça na América 
Latina: BlackMail 
XXX.

Esse é um tipo 
de crime que está 
circulando por 
e-mail, os ata-
cantes garantem 
ter a posse de um 
vídeo do usuário 
assistindo con-
teúdo adulto e 
ameaçam enviar 
o material para 
todos os contatos 
da vítima caso 

uma transferência em Bitcoin não seja feita 
em questão de horas. A chantagem é tão 
bem estruturada que o e-mail testemunha 
que o usuário, sem saber, fez o download e 
instalou um programa espião que usa sua 
câmera do computador para gravar os mo-
mentos em que o usuário visita uma página 
adulta ou de conteúdo XXX. A mensagem 
continua a intimidação dizendo que toda a 
lista de contatos do usuário foi hackeada.

Para se levar em conta

Uma extensão desse tipo chamada 
"Chantagem de sites adultos" também é 
feita via campanhas de e-mail por spam, 
guardando similaridades e se disfarçando 
como Documentos Importantes IRS, HM 
Revenue (Receita Federal do Governo 
Britânico), Cobranças Mutuárias, eFax 
(envios gratuitos de faxes) ou mesmo di-
zendo que você tem um Seguro do Banco 
Santander. Ao contrário da chantagem 
mencionada acima, essas campanhas 
não requerem pagamentos de resgate, 
ao invés disso, exigem que o usuário faça 
downloads e abra diversos arquivos anexos, 
como recibos válidos e invoices, etc. que 
são apresentados como documentos do 
Offi ce. O usuário precisa ter em mente são 
maliciosos desde o download e instalação 
de vírus de alto risco como o Adwind, 
FormBook, TrickBot, etc. que levam sites 
XXX. Portanto, isso compromete a privaci-
dade e a segurança durante a navegação, 
além de cuidadosamente extrair dados 
confi denciais como nomes de usuários, 
senhas, etc.

O que fazer em uma situação assim?

• É muito importante atualizar o sof-
tware e o browser com as últimas 
versões do MicroSoft Edge, Mozilla 
Firefox e outros browsers que vêm 
com fi ltros anti-phishing;

• Você precisa aprender quando 
confi ar em e-mails recebidos por 
organizações;

• Ao invés de clicar em um link de e-
-mail, você deve abrir uma nova aba 
do navegador e colocar o endereço/
URL do site que você vai visitar. 
Enquanto conectada, você deve 
comparar o nome do website com 
o endereço que consta na barra de 
navegação que você normalmente 
confi a e comparar para ver se encon-
tra discrepância;

• Apague mensagens suspeitas antes 
de abrí-las caso o emuissor seja des-
conhecido;

• O usuário deve confi ar somente em 
websites com certifi cados: procure 
o https;

• É preciso tomar cuidado (ou não cli-
car) em links que vão provavelmente 
levá-lo a um site desconhecido ou um 
simples IP;

• Procure sinais de website verifi cado 
clicando no cadeado da barra de 
navegação, onde há Certifi cado de 
Informações e é possível descobrir 
dados sobre o site que você está vi-
sitando e a URL que combina o nome 
da companhia com a qual você quer 
fazer negócios.

Autenticação e encriptação para pro-

teger atividades on-line

Hackers estão envolvidos em vários níveis 
sofi sticados de pirataria e rastreamento. 
Portanto, atualmente a web tem uma série 
de vulnerabilidades de autenticação e se-
gurança que abrem as portas para ataques, 
na qual o Blackmail XXX está entre os mais 
comuns. Contudo, há tecnologias como o 
PKI ( da sigla em inglês Infraestrutura de 
Chave Pública), que pode desempenhar 
um papel importante em proteger casas, 
negócios e redes conectadas. Ataques de 
e-mails são comuns para phishing e en-
genharia social, e as companhias também 
podem ajudar a proteger seus empregados 
e outras pessoas que confi am seu sistema 
de email usando certifi cados digitais para 
garantir a identidade, autenticação e en-
criptação do cliente.

"A segurança do e-mail precisa focar-se 
em uma forte plataforma PKI para prover 
identidade de encriptografi a e criptogra-
fi a em cada fl uxo da informação dentro 
da organização e verifi car todas as redes 
usadas. Isso pode ajudar a garantir que e-
-mails são fi rmados por uma autenticadora 
autorizada pela companhia, uma vez que 
muitos ataques confi am na engenharia 
social para forjar um e-mail de uma fonte 
supostamente confi ável para ganhar a con-
fi ança do receptor e roubar suas credenciais 
e identidades", afi rma Tim Hollebeek, Es-
trategista Técnico de Padrões e Indústria.

Credilink

phishing: esse 
tipo de ataque 
tem ganhado 
mais e mais força, 
especialmente 
porque é uma 
prática comum no 
envio de e-mails 
que parecem 
emitidos por 
fontes confi áveis 
com o objetivo 
de infl uenciar 
ou roubar 
informações 
pessoais. 

A Organização Nacional de Acredita-
ção (ONA), entidade responsável pelo 
desenvolvimento e gestão dos padrões 
brasileiros de qualidade e segurança em 
saúde, implantou e começou a fazer uso 
do Canvas, ambiente virtual de aprendi-
zagem da Instructure, como plataforma 
para seus cursos totalmente a distância 
de aperfeiçoamento do programa edu-
cacional ONA Educare. Adotado desde 
abril deste ano, a mudança já está sendo 
sentida positivamente tanto pela insti-
tuição quanto pelos alunos.

“Nós precisávamos tornar nossos cur-
sos mais intuitivos. Melhorar a maneira 
que os ofereciamos”, explicou Gilvane 
Lolato, gerente de educação da ONA. 
“Por exemplo, a maioria dos nossos 
cursos possui uma tutoria que orienta o 
aluno ao longo do aprendizado. E com o 
Canvas, nós melhoramos essa interação, 
pois a plataforma permite de ao invés 
mandar um email escrito, encaminhar 
um vídeo. Então existe essa possibilida-
de de aproximar mais a tutora do aluno. 

Isso era uma questão que a plataforma 
anterior não nos possibilitava”, concluiu 
Lolato.

Ao todo, a ONA oferece 12 cursos a 
distância de aperfeiçoamento com conte-
údos voltados para a gestão de qualidade 
e segurança em saúde, além de formação 
e atualização de Avaliadores do Sistema 
Brasileiro de Acreditação. As turmas 
costumam ter cerca de 35 alunos, e os 
cursos fi cam disponíveis online por um 
período médio de 2 meses. Na plataforma 
os alunos têm acesso à aulas expositivas 

em formato de ppt, de vídeo, e de áudio; 
são disponibilizados artigos e leituras 
complementares; e são promovidos fó-
runs de discussão e atividades práticas 
com o intuito de desenvolver os alunos 
para a melhoria dos processos nas or-
ganizações de saúde. Os alunos podem 
acessar o ambiente virtual em qualquer 
dispositivo (celular, tablet ou computa-
dor), no horário e local que preferirem. 

A implantação do Canvas foi muito 
bem aceita pelos alunos. A otimização 
da acessibilidade, a disponibilização 
do conteúdo e a maior interação com 
a tutora foram um grande diferencial 
e ganho para eles. “Nós sentimos uma 
satisfação maior dos alunos. Nós temos 
uma pesquisa de satisfação onde faze-
mos um monitoramento. E já consegui-
mos comparar um período com o outro. 
Por exemplo, nós  tínhamos algumas 
manifestações dos alunos relacionadas 
ao formato do conteúdo, ou a distância 
da tutora. E são questões que hoje não 
aparecem mais”, conclui Lolato.

Educação a distância vira ferramenta na busca 
por excelência no setor de saúde

C
an

va
s

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: ALEXANDRE LABUKAS MARTINS SABINO, profi ssão: empresário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celso Martins Sabino e de Angelina 
Labukas Sabino. A pretendente: MARINA FERNANDES ALVES, profi ssão: empresária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
15/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Mozart Alves e 
de Rogéria Fernandes Alves.

O pretendente: LEONARDO MANTOVANI BORSATTO, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Irineo Borsatto e de Dagmar Mantovani Borsatto. 
A pretendente: MARIANA DE QUEIROZ PINTO CAMPOS, profi ssão: economista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itapetininga, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amarildo de Campos e de Denise de Queiroz 
Pinto Campos.

O pretendente: DILSON DE OLIVEIRA MELO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 29/11/1979, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josué Almeida de Melo e de Dilce de Oliveira Melo. 
A pretendente: CAROLINA KURATOMI, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Kazuo Kuratomi e de Wilma Mitie Kuratomi.

O pretendente: FRANSISCO PASCAL, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 11/10/1986, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Raphael Pascal e de Marie Francoise Dessalines. A pretendente: CIENNE 
MASSOLAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
07/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vilsaint Massolas e de 
Eria Merone.

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
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
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D - Medicina Veterinária
Entre os dias dias 2 e 4 de outubro, acontece um dos maiores eventos da 
área médico-veterinário - o Animal Health South America, que acontece 
no Expo Center Norte. Essa é a oportunidade de profi ssionais da medi-
cina veterinária brasileira e internacional encontrarem em um só local 
uma exposição B2B com mais de 100 marcas e um congresso com 200 
horas de programação. Estarão presentes médicos veterinários especia-
listas, clínicos, acadêmicos, sócios e proprietários de clínicas, hospitais, 
laboratórios e centros de diagnóstico, além de varejistas e distribuidores 
de produtos de saúde animal. Inscrições podem ser efetuadas pelo site 
(www.animalhealthcongress.com).

E - Cartão para Empreendedores
A Gerencianet, um dos primeiros intermediadores de pagamentos do Brasil, 
passa a disponibilizar um cartão pré-pago que funciona na modalidade 
crédito para clientes. Desenvolvido em parceria com a Visa, empresa líder 
em pagamentos digitais no mundo, o produto permite que empreendedores 
de todos os tamanhos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, consigam fazer 
todo o processo de emissão de cobranças e gestão fi nanceira sem a ne-
cessidade de ter uma conta bancária. Pode ser usado para movimentação 
do saldo dos recebimentos das cobranças emitidas pela plataforma. Não 
possui mensalidade ou anuidade. Veja em: (https://gerencianet.com.br/).

F - Saúde com Bitcoins 
A Tree Part, gestora de inovação em tecnologia e serviços digitais lança 
a GenSaúde, uma prestadora de serviços médicos e laboratoriais com 
acesso facilitado às pessoas. Não é um plano de saúde, mas um sistema 
de atendimento médico, odontológico e de realização de exames a pre-
ços mais acessíveis, que custam até 70% menos que os praticados nos 
planos convencionais. Além de oferecer taxas mais acessíveis, traz como 
diferencial um modelo de negócio que permite aos usuários pagarem em 
Bitcoins. O pagamento via Bitcoins foi viabilizado pela expertise da Tree 
Part em negociar ativos digitais, mas tem objetivos sociais agregados. 
Saiba mais: (www.treepart.com.br).

G - Projetos de Dança
De 25 de outubro a 30 de novembro, os ateliês do Red Bull Station serão 

A - Tecnologias Emergentes
No próximo dia 2 de outubro, o secretário de Empreendedorismo e Ino-
vação, Paulo Alvim, participa da abertura do Congresso Brasil-Alemanha 
de Inovação, às 9h, no World Trade Center. Também participam George 
Witschel, Embaixador da Alemanha no Brasil,  Margret Wintermantel, 
presidente da DAAD, e Gianna Sagazio, diretora de Inovação e Tecnologia 
da CNI. Com foco no papel da inovação e das tecnologias emergentes nos 
novos negócios e sob o lema “Inspire-se, crie e conecte-se – Los geht’s”, 
o Congresso chega com a proposta de mostrar a jornada da inovação, 
desde a idealização ao lançamento. Inscrições e mais informações: (www.
inovacaobrasilalemanha.com.br).

B - Compras Públicas
Amanhã (27), a Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro, 
Pequena e Média Empresa, realiza um Workshop sobre vendas para 
o setor público voltadas às micro e pequenas empresas no espaço da 
Unibes Cultural, das 9h às 12h. Inscrições gratuitas no site  (www.
sympla.com.br/workshop---como-ter-acesso-ao-mercado-de-compras-
-publicas__635772). A palestra ‘Como ter acesso ao mercado de compras 
públicas?’ oferece orientação aos microempreendedores de como ter 
acesso às compras públicas do Governo, quais as modalidades mais ade-
quadas ao seu negócio, além de como interpretar na prática os editais 
e termos de referências.

C - Programa para Pesquisadores
Com o objetivo de atrair pesquisadores oriundos de países em desenvol-
vimento, o governo indiano e a Federação das Câmaras de Comércio e 
Indústria da Índia oferecem o programa Research Training Fellowship-
-Developing Countries Scientist. Serão selecionados 60 cientistas para 
realizar um projeto de pesquisa por um período de seis meses em institui-
ções indianas em todas as áreas de Ciência e Tecnologia, incluindo todos 
os campos das ciências naturais e de engenharia, incluindo matemática 
e estatística. Os candidatos devem ter concluído mestrado em ciências 
naturais ou um diploma equivalente em Tecnologia, Engenharia, Me-
dicina e disciplinas afi ns. Inscrição e mais informações: (https://aistic.
gov.in/ASEAN/imrc).

convertidos em espaços de criação, compartilhamento de saberes e de-
senvolvimento de projetos. Trata-se da sexta --e última de 2019-- edição 
da Ocupação, um programa que busca inspirar, conectar e transformar 
a energia criativa da cidade. As inscrições para o edital de seleção vão 
até segunda-feira (30). Esta edição será voltada à cena de danças urba-
nas, como breaking, hip-hop, house e passinho. Interessados poderão 
se inscrever no site (www.redbullstation.com.br). Os quatro projetos 
selecionados serão divulgados no dia 11 de novembro.

H - Total Solution 
A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de automação 
industrial do mundo realiza, entre os dias 3 e 5 de outubro, a terceira 
edição do Total Solution Exhibition na Japan House São Paulo (Av. 
Paulista, 52). O evento, realizado anualmente, visa trazer um pa-
norama completo das soluções da companhia no território nacional 
por meio de ativações tecnológicas, como robôs. Também oferece 
uma série de palestras gratuitas. Entre os temas: “A indústria 4.0 e 
suas novas tecnologias”, “Uso de robôs na indústria” e “Formando 
os profi ssionais do futuro”. Para mais informações, visite: (www.
MitsubishiElectric.com).

I - Bikes e Patinetes
Os usuários de bicicletas e patinetes elétricas da Grow na capital 
paulista percorrem, em média, 700 mil quilômetros por mês, cerca 
de 17 voltas e meia ao redor da Terra. Desde o início da operação 
da empresa, dona das marcas Grin e Yellow, o número de corridas 
de bikes na cidade cresceu 13%, e o de patinetes, 24% ao mês. Os 
dias úteis são os que registram o maior número de viagens. Os dados 
fazem parte do primeiro balanço da operação da Grow em São Paulo.  
O levantamento foi elaborado pela equipe de Pesquisas em Mobilidade 
e Políticas Públicas da Grow e engloba o primeiro ano de atuação da 
empresa na cidade, de agosto de 2018 (para bicicletas) e novembro 
de 2018 (para patinetes) a agosto de 2019. 

J - Pesquisa na Antártida
O Airbnb e a Ocean Conservancy anunciam o Sabático na Antártida, 
uma oportunidade única para cinco pessoas viajarem ao continente 
mais remoto da Terra e se juntarem à cientista Kirstie Jones-Williams 
em uma missão inédita de pesquisa científi ca em dezembro. Os cinco 
voluntários vão coletar amostras de neve para saber até que ponto os 
microplásticos chegaram ao interior da Antártida. O objetivo é aumentar 
a conscientização sobre o impacto humano no clima em um dos ecos-
sistemas menos compreendidos e mais isolados do mundo. Os viajantes 
vão trazer informações sobre como a comunidade global pode ajudar 
a proteger a Antártida e o planeta. Para se candidatar, acesse (airbnb.
com.br/sabbatical) e preencha o formulário de inscrição. 
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Na era dos robôs,
a fi delização de

clientes ainda existe?

Muitas empresas 

querem se transformar 

digitalmente, mas poucas 

conhecem seu cliente

Se olharmos para a evolu-
ção do relacionamento 
entre clientes e empresas 

nos últimos anos, veremos 
muitos investimentos em 
tecnologia de um lado, e um 
consumidor cada vez mais exi-
gente do outro. Ambos buscam 
nos recursos tecnológicos uma 
forma de otimização de tempo. 

Mas em meio a tanta infor-
mação, inteligência artifi cial 
e atendimento por chatbots, 
será que as marcas ainda 
conseguem se conectar e fi -
delizar seus clientes? Existe 
uma linha tênue que separa 
essa infi nidade de recursos e 
o conhecimento sobre eles. A 
verdade é que muitas empresas 
querem se transformar digital-
mente, mas poucas conhecem 
seu cliente em todos os pontos 
de sua jornada para oferecer o 
melhor canal de comunicação.

É preciso entender que a 
tecnologia pode, deve e tem 
um papel fundamental na fi -
delização do cliente em todos 
os processos, indo desde o pri-
meiro contato com a empresa 
até chegar ao pós venda, e é 
exatamente por isso que as 
invenções tecnológicas estão 
sempre rondando as discus-
sões sobre o futuro do varejo. 

Contudo, não é qualquer 
esforço que torna o cliente 
fi el, essa ação está diretamente 
ligada a dois aspectos: o prático 
e o resolutivo. Se o cliente pro-
cura um canal e demora para 
ser atendido, se o problema é 
jogado para vários atendimen-
tos e/ou se ele precisa repetir 
sua história em cada contato, 
o canal que sua empresa está 
disponibilizando não é reso-
lutivo e muito menos prático. 

E, sinto em te dizer, você 
está prestes a perder esse 
cliente (talvez para sempre). 
A automatização desse tipo de 
serviço com bots, por exemplo, 
que resolvem de 60 a 70% das 
chamadas não é uma forma 

mágica para atender bem. 
A questão é que não basta 
só automatizar ao máximo o 
atendimento e disponibilizar 
vários canais para o contato. 

É fundamental que eles este-
jam alinhados com todas as infor-
mações já passadas pelo cliente, 
seja essa comunicação pelo 
WhatsApp, chat, e-mail, Skype, 
Telegram, Facebook Messenger 
e Apple Business Chat. A função 
do omnichannel é fazer com que 
o cliente tenha certeza que será 
atendido da mesma forma e com 
o mesmo nível de qualidade em 
todos os canais, seja pelo bot ou 
pelo humano. 

A inteligência artifi cial con-
tribui muito para esse aten-
dimento efi caz, preparando 
o caminho e dando suporte 
para um atendimento perso-
nalizado e defi nitivo. Agora 
que temos um contexto sobre 
o momento em que vivemos, 
deixo algumas dicas para con-
seguir efetivamente fi delizar o 
cliente utilizando a tecnologia 
da melhor forma: 
1. Use as ferramentas para 

pensar e repensar processos 
resolutivos para o cliente. 
Coloque ele no centro! 

2. Ajuste os processos inter-
nos. O que funcionava antes, 
pode estar totalmente fora 
da realidade atual, estude 
o cenário e ajuste o que for 
preciso. 

3. Busque uma ferramenta 
estável e robusta. O mercado 
já oferece plataformas que 
te atendem do início ao fi m 
da jornada de forma muito 
efi ciente. Procure aquela que 
melhor atende suas necessi-
dades e as dos seus clientes.

4. Tenha uma equipe de aten-
dimento enérgica, ágil e bem 
treinada, que entenda o seu 
produto e processos de sua 
empresa. 

Os recursos estão disponí-
veis, o mercado está em evo-
lução. E você, está fi delizando 
ou atendendo as pessoas certas 
pelos canais errados? 

(*) - É Gerente de Produtos
da Wavy Global.

Catarine Sichieri Pelicer (*) 

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a va-
riação de preços de produtos 
industrializados na saída das 
fábricas, registrou inflação 
de 0,92% em agosto. A taxa 
é superior às registradas em 
agosto do ano passado, quan-
do houve alta de preços de 
0,86%, e em julho deste ano, 
quando foi observada uma 
queda de preços de 1,2%. 

Segundo dados divulgados 
ontem (25) pelo IBGE, o IPP 
acumula taxas de infl ação de 
2,48% no ano e de 1,43% em 
12 meses. Entre as quatro 
grandes categorias econômi-
cas da indústria, a maior alta 
de preços foi observada entre 
os bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(1,28%). Os bens de capital, 
isto é, as máquinas e equipa-
mentos, tiveram alta de 1,14%. 

Os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos,

tiveram alta de 1,14%.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção – M (INCC-M), 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), teve infl ação de 
0,60% em setembro deste ano, 
taxa superior ao 0,34% de agos-
to. O INCC-M acumula infl ação 
de 3,71% no ano e de 4,45% em 
12 meses. A maior alta de preços 
foi observada no custo da mão 
de obra, que subiu 0,95%, pu-

xada principalmente pela mão 
de obra auxiliar (1,12%). 

Os materiais e equipamentos 
tiveram infl ação de 0,17%. A 
principal alta foi registrada nos 
materiais à base de minerais 
não metálicos (0,60%). Já os 
serviços tiveram alta de preços 
de 0,25% em setembro, puxada 
pela infl ação dos serviços téc-
nicos (0,74%) (ABr).

De modo geral, mais da 
metade (56%) das em-
presas que estão negati-

vadas possuem pendências que 
somadas superam a cifra de R$ 
1.000,00. Cada empresa inadim-
plente tem, em média, dois 
compromissos não quitados.

No último mês de agosto, o vo-
lume de empresas negativadas 
cresceu 4,08% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Apesar do avanço, a 
variação é menor do que no 
mesmo mês de 2018, quando a 
alta fora de 8,99%. Em agosto 
de 2017, o volume de empresas 
inadimplentes havia crescido 
3,42% e em agosto de 2016, 
avançou 7,61%. Na avaliação 
do presidente da CNDL, José 
Cesar da Costa, a atividade eco-
nômica ainda enfraquecida vem 
prejudicando o faturamento das 
empresas e, consequentemente 
a sua capacidade de pagamento. 

“Apesar da economia dar 
sinais de recuperação e a in-
fl ação se manter controlada, 
assim como os juros em menor 
patamar, há uma considerável 
distância entre os níveis atuais 
de atividade e os que antece-

O setor que concentra o maior número de empresas negativadas é o de comércio.

Caíram os Juros do 
cheque especial 

Os clientes de bancos paga-
ram juros menores no cheque 
especial e taxas mais altas no 
rotativo do cartão de crédito, 
de acordo com dados divul-
gados ontem (25) pelo Banco 
Central (BC). A taxa de juros 
do cheque especial caiu 11,8 
pontos percentuais em agosto, 
comparada a julho, e chegou a 
306,9 % ao ano. Em 2019, os 
juros do cheque especial caíram 
5,7 pontos percentuais. 

O chefe de Estatísticas do 
BC, Fernando Rocha, afi rmou 
que a taxa do cheque especial 
é “extremamente onerosa”. É 
uma modalidade para ser usada 
de forma absolutamente emer-
gencial e [deve-se] procurar sair 
rapidamente, recompondo o 
saldo ou tomando outras mo-
dalidades de crédito”. No ano 
passado, os bancos anunciaram 
uma medida de autorregula-
mentação do cheque especial. 

Com as novas regras, os 
correntistas que utilizam mais 
de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos 
passaram a receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa de 
juros menores que a do cheque 
especial defi nida pela institui-
ção fi nanceira (ABr).
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Empresas inadimplentes 
devem, em média, R$ 5.580
Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revelam que as empresas inadimplentes no país encerraram o último mês de 
agosto com uma dívida média de R$ 5.582,90

dem a crise”, analisa. O setor 
que concentra o maior número 
de empresas negativadas é o 
de comércio. Quase metade 
(45%) das empresas inadim-
plentes são estabelecimentos 
comerciais. 

O ramo de serviços aparece 
com a segunda maior parti-
cipação, concentrando 41% 
do total de pessoas jurídicas 
negativadas. As indústrias 
respondem por 9% do total 

de empresas inadimplentes, 
ao passo que as do ramo da 
agricultura não chegam a 
1%. No mês de julho, o maior 
crescimento de empresas 
inadimplentes foi no setor 
de serviços, com variação de 
6,75%. No comércio, houve um 
crescimento de apenas 1,82% 
e na indústria, alta de 1,51%.

“Para os próximos meses, 
espera-se que atividade econô-
mica siga o ritmo de lenta recu-

peração e que os empresários 
permaneçam pouco inclinados 
à tomada de crédito devido ao 
cenário de grande capacidade 
ociosa em seus negócios. Em 
conjunto, esses fatores de-
vem manter o crescimento da 
inadimplência das empresas em 
patamares discretos frente à 
série histórica como um todo”, 
afi rma a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(AI/CNDL-SPC Brasil).

Preços da indústria subiram 
0,92% em agosto

Entre os bens de consumo, 
os semi e não duráveis tiveram 
infl ação de 0,54%, mas os bens 
duráveis tiveram defl ação (que-
da de preços) de 0,48%. Das 24 
atividades da indústria pesqui-
sadas, 20 tiveram infl ação em 
seus produtos, com destaque 

para indústrias extrativas 
(7,67%), alimentos (0,89%), 
metalurgia (1,99%) e outros 
produtos químicos (0,92%). 
Entre as quatro atividades 
com queda de preços, a maior 
defl ação foi observada em pa-
pel e celulose (-1,07%) (ABr).

Infl ação da construção fi ca em
0,60% em setembro
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Democracia no
acesso aos alimentos
Sempre que eu questiono 

“por que o homem 

planta?”, a resposta 

que recebo, na grande 

maioria das vezes, é que 

é para ganhar dinheiro

Naturalmente, essa é 
uma resposta corre-
ta, mas essa não é a 

origem da agricultura, que 
nasceu ainda nos tempos do 
homem das cavernas. 

Quando o homem come-
çou a plantar passou a ter 
mais próximo de si um dos 
três itens básicos para sua 
sobrevivência: o alimento. 
Assim, os avanços da agri-
cultura sempre estiveram 
intimamente ligados à sobre-
vivência de nossa espécie. 

Não há como negar que 
precisamos produzir comida, 
além de fibras e energia, pois 
sempre haverá a necessidade 
de produzir mais do que o 
consumo global, até porque 
sempre haverá algum des-
perdício.  

Precisamos de muita comi-
da para alimentar as 7 bilhões 
de pessoas do mundo atual. 
E será necessário aumentar 
em 50% a produção de ener-
gia e em 70% a produção de 
alimentos para atender às 
demandas futuras de quase 
10 bilhões de pessoas.  

Pensando na evolução da 
demografia em um sentido 
mais amplo, os ancestrais 
humanos habitam o planeta 
há mais de 5 milhões de 
anos e a população teve um 
crescimento lento e estável 
até chegar a 1 bilhão de pes-
soas, por volta do ano 1800, 
marcado pelo capitalismo e 
pelo início da explosão das 
populações urbanas. Antes 
da moeda, cada família pre-
cisava produzir seu alimento 
porque as relações comer-
ciais eram de escambo. 

Com o dinheiro, as pessoas 
podiam estar nas cidades, 
trabalhando em outras ati-
vidades, e comprar seus 
alimentos. E, assim, diante 
dos atrativos urbanos, as 
populações nas cidades não 
param de crescer frente ao 
campo, e temos cada vez 

menos gente produzindo 
para alimentar mais pessoas. 
O homem, com sua ciência, 
certamente será capaz de 
aumentar a produção de 
alimentos. Mas, se já sobra 
comida, por que há fome no 
mundo? 

Porque o problema está 
no acesso aos alimentos. O 
problema nunca foi a falta 
de comida, e sim a falta de 
dinheiro – ou alguém duvida 
de que comida chegaria aos 
povos hoje famintos, se eles 
tivessem o capital neces-
sário para comprá-la? Se a 
demanda pelos alimentos é 
constante, são os ciclos de 
oferta que determinam os 
preços. Em qualquer quebra 
global da produção, os preços 
sobem. 

Certamente quem tem 
renda consegue comprar os 
alimentos necessários, mas e 
quem não tem? Cada aumen-
to de preço dos alimentos 
cria uma desigualdade social 
cada vez maior. Em face do 
aumento da população e das 
justas pressões pelo não des-
matamento, há outra solução 
que não seja aumentar a 
produtividade das áreas com 
o uso de insumos? 

Deixo aqui uma reflexão: 
será mesmo que a produção 
de alimentos social e am-
bientalmente justa é aquela 
que preconiza a volta ao 
passado nas técnicas de cul-
tivo? Aquela que vende seus 
produtos pelo dobro do preço 
porque produz menos e pre-
cisa de mais mão de obra? 

Será que a sociedade quer 
voltar aos patamares de pre-
ço do século XIV, em que, 
por exemplo, o açúcar era 
tão raro e dispendioso que 
era conhecido como “ouro 
branco”, chegando seu quilo 
a custar US$ 100? 

Uma vez li uma frase cujo 
autor desconheço: ‘Quem 
tem o prato cheio de comida 
pode ter vários problemas, 
mas aquele com o prato vazio 
tem um só’.

 
(*) - É gerente adjunto de Inovação 
e Sustentabilidade da Associação 

Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF).

Fábio Kagi (*)

A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) 
da Câmara aprovou ontem 
(25) a admissibilidade da 
proposta que torna o crime 
de estupro imprescritível. A 
proposta altera a Constitui-
ção para tratar o estupro, 
junto com o racismo, como 
crime “inafi ançável e impres-
critível”, o que signifi ca que 
o crime poderá ser punido 
mesmo após muitos anos de 
cometido.

Atualmente, o tempo de 
prescrição para o crime de 
estupro varia de acordo com 
o tempo da pena, que é di-
ferente em cada caso. Esse 
tempo de prescrição pode 
se estender a até 20 anos. 
Para estupro de vulnerável, 
a contagem só começa após 
a vítima completar 18 anos.

A proposta, já aprovada pelo 
Senado em 2017, é de autoria 
do ex-senador Jorge Viana 
(AC). O relator na CCJ, depu-
tado Léo Moraes (PODE-RO), 
apresentou parecer favorável.

“Temos 60 mil crimes de 
estupro que são constatados, 

Léo Moraes: “Esse é o crime mais bárbaro

que pode ser cometido”.
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Venda de óculos 
de grau apenas em 
óticas credenciadas

A Comissão de Indústria e Co-
mércio da Câmara aprovou ontem 
(25) proposta que determina que a 
comercialização de óculos de grau 
somente poderá ser feita por óticas 
credenciadas. Trata-se do projeto 
do deputado Carlos Henrique Ga-
guim (DEM-TO), que foi aprovado 
com relatório favorável do deputa-
do Glaustin Fokus (PSC-GO).

“É desejável que os empreende-
dores tenham liberdade para exer-
cer suas atividades econômicas, de 
modo que o mercado naturalmente 
encontre seu equilíbrio pelas 
forças da oferta e da demanda”, 
disse Fokus. “Entretanto é dever 
do legislador coibir situações em 
que consumidores sejam prejudi-
cados”, acrescentou.

O relator apresentou um subs-
titutivo que, entre outros pontos, 
retira a exigência de que óculos de 
proteção solar também sejam ven-
didos apenas em estabelecimentos 
credenciados. Mas para coibir a 
venda de produtos irregulares, 
o texto aprovado determina que 
só poderão ser comercializados 
óculos de proteção solar com cer-
tifi cação de qualidade expedida 
pelo Inmetro. A proposta, que 
tramita em caráter conclusivo, será 
analisada ainda pelas comissões 
de Seguridade Social e Família; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

O subprocurador Antônio Augusto Brandão de Aras, em sabatina 

na CCJ do Senado, para o cargo de procurador-geral da República.
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Durante mais de cinco 
horas de sabatina na 
CCJ do Senado, no 

debate sobre a indicação do 
subprocurador Antônio Au-
gusto Brandão de Aras para 
o cargo de procurador-geral 
da República foram aborda-
dos vários temas, como meio 
ambiente, autonomia do MP 
e casamento gay. Mas a maior 
parte dos questionamentos 
dos senadores teve como foco 
principal a Lava Jato. 

Aras defendeu a operação, 
mas admitiu correções na ação 
da força-tarefa. Segundo ele, 
“talvez tenha faltado uma ca-
beça branca”, numa referência 
à idade dos procuradores que 
comandam a operação. “Nós 
podemos imaginar que a Lava 
Jato pode ser aprimorada e 
muito. Talvez tenha faltado a 
cabeça branca. Para dizer que 
há certas coisas que podemos, 

Augusto Aras diz que faltou 
‘cabeça branca’ na Lava Jato

Aras defendeu a operação, mas admitiu correções na ação da força-tarefa
co”, mas admitiu que o modelo 
da força-tarefa é passível de 
correções. “A Lava Jato é um 
marco, traz boas referências. 
Mas é preciso que nós perce-
bamos que toda experiência 
nova traz difi culdades. Sempre 
apontei os excessos, mas sem-
pre defendi a Lava Jato, que 
é resultado de experiências 
anteriores. Esse conjunto de 
experiências gerou um novo 
modelo, passível de correções”, 
argumentou.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, acompanhou 
parte da reunião. “O papel do 
procurador-geral da República 
nesse momento da história na-
cional será fundamental para a 
harmonia, o equilíbrio, a inde-
pendência, a autonomia e para 
que os Poderes harmônicos e 
independentes possam ajudar 
o Brasil e ajudar os brasileiros”, 
disse Alcolumbre (Ag.Senado).

mas há muitas outras que nós 
não podemos fazer”, disse.

Augusto Aras afi rmou que a 
operação Lava-Jato é um “mar-

Parecer da CCJ da Câmara torna 
crime de estupro imprescritível

materializados, e milhares que 
estão velados, justamente pela 
falta da denúncia. De repente, 
pelo tempo que não é hábil 
para a pessoa, muitas vezes a 
mulher, tirar as amarras, ter 
um preparo emocional, um 
equilíbrio sufi ciente para isso 
[a denúncia]. Conversamos com 
muitos conselhos tutelares, 
psicólogos, assistentes sociais, 
que entendem a necessidade 
de aprovação desse projeto”, 

argumentou o relator.
Léo Moraes recomendou a 

aprovação de duas propostas 
que tramitam em conjunto 
com a do Senado, que preve-
em a imprescritibilidade do 
crime de estupro. Elas agora 
terão o mérito analisado em 
uma comissão especial a ser 
criada. O texto aprovado 
na comissão especial será 
apreciado posteriormente no 
plenário da Câmara.

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: JEFERSON ANDRADE CAZUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (22/04/1986), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Jose Cazusa Sobrinho e de Roseli Santos Cazusa. A 
pretendente: BRENDA LETICIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de mídia, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/07/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Agnelo da Silva e de Alessandra Soares da Silva. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: RAUL CAMARA MERCATELLI, estado civil divorciado, profi ssão tapeceiro, 
nascido em Cravinhos - SP, no dia (05/09/1945), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alfredo Mercatelli e de Maria Libra Camara. A pretendente: TEREZINHA 
DE OLIVEIRA PORTÁTIL, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santa Luiza 
- BA (Registrada em Paulo Brasil - BA), no dia (03/10/1957), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Onesio Pereira Portátil e de Carmina de Oliveira Portátil.

O pretendente: EVANILDO DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Mutuípe - BA, no dia (17/12/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Evangelista da Silva Andrade e de Rosa Maria dos Santos Andrade. 
A pretendente: MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Valença - SP, no dia (22/11/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Avelino Mauricio dos Santos e de Maria Joana dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (24/05/1996), residente e domiciliado em Guarulhos - SP, 
fi lho de Odair Aparecido dos Santos Vieira e de Andrea da Silva Rosa Vieira. A pretendente: 
DÉBORA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de loja, nas-
cida em Itabuna - BA (Registrada em Buerarema - BA), no dia (08/11/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eudes Ramos dos Santos e de 
Mirian Costa Conceição Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 
1º Subdistrito do Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: VITOR HUGO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de marketing, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (06/08/1992), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Ivanderlei de Jesus Souza e de Eliana 
Alves da Silva Souza. A pretendente: NÍVIA SOUZA PINTO DO AMARAL, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (10/02/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias do 
Amaral e de Mirtes Sueli Souza Pinto. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: GLEISON LUCIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/04/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter da Silva e de Eliana Natalina Luciano. 
A pretendente: ANA KAROLINA SIQUEIRA VIANA, estado civil solteira, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (15/08/1990), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Viana e de Marcia Siqueira.

O pretendente: DANILO DA SILVA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão rendeiro, nascido 
em Xique-Xique - BA, no dia (16/05/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira Bispo e de Lindaura Rosa da Silva. A pretendente: 
TANIA PIMENTEL LEMES, estado civil divorciada, profi ssão banhista, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sipriano Lemes e de Sandra de Fatima Pimentel.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: IGOR FERREIRA NEGREIROS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 12/01/1994, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Henrique Negreiros Cardoso e de 
Marilane Aparecida Ferreira dos Santos Cardoso. O pretendente: VITOR HENRIQUE DA 
SILVA, profi ssão: micro-empreendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, 
Itaquera - SP, data-nascimento: 15/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Davi Manoel da Silva e de Tatyanna Assis Vitor da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA MARTINS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jundiaí - SP, data-nascimento: 17/07/1995, residente e do-
miciliado em Jundiaí - SP, fi lho de Sergio Donizete Martins e de Aparecida Martins de 
Souza. A pretendente: NAYARA VICTORIA DUARTE, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Piracicaba - SP, data-nascimento: 26/04/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maurino Furtunato Duarte e de 
Claudia Aparecida Alves.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: LUIS CARLOS CORREIA, estado civil divorciado, profi ssão balconista 
de farmácia, nascido em Mogi da Cruzes - SP, no dia (01/07/1966), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonina Correia. A pretendente: MARIA 
NISNAIDE ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Arapiraca - AL, no dia (01/05/1970), residente e domiciliada em Sumaré - SP, fi lha 
de Manoel Belarmino dos Santos e de Valdice Alves dos Santos. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço do município de Sumaré, neste Estado, onde a 
pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE LIMA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de loja, nascido em São Paulo - SP (Registrado em Praia Grande - SP), no dia 
(24/09/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
de Lima e Silva Filho e de Dionice Terribili de Lima e Silva. A pretendente: JÉSSICA 
BARRETO LAURINDO, estado civil solteira, profi ssão encarregada, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jeferson Laurindo e de Rita de Cassia Barreto Laurindo.

O pretendente: VINICIUS CALIXTO EDUARDO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
mecânico, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (25/04/1995), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo Eduardo e de 
Silvia Calixto da Cruz Eduardo. A pretendente: ISABELLA PINI PEDROCHI DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(17/08/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto de Souza e de Eliana Pini Pedrochi de Souza.

O pretendente: GENECI JUSTINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão fren-
tista, nascido em Santo Inácio - PR, no dia (05/09/1960), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Nilza Bezerra da Silva. A pretendente: DIONEIDE MARIA DO 
NASCIMENTO, estado civil viúva, profi ssão doméstica, nascida em Monteiro - PB (Re-
gistrada em Juquiá - SP), no dia (04/11/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Agustinho Alves Bezerra e de Maria Florencio de Freitas. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do Município de Guarulhos, neste 
Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: RENATO LUIZ DE OLIVEIRA GANGEMI, profi ssão: designer ilustrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
01/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Luiz 
Gangemi e de Miriam Xavier de Oliveira Gangemi. A pretendente: JULIANA VALENTE 
ROSSELLI, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 05/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Valdeci Rosselli e de Josefi na Carreira Valente Rosselli.

O pretendente: VALMIR DE SOUSA BARBOSA, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 13/05/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Belmiro Barbosa e 
de Nair Maria de Sousa. A pretendente: GISLEINE GRACIETE RAFAEL, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, 
data-nascimento: 07/10/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jetero Raimundo Rafael e de Luizete Rafael.

O pretendente: EDUARDO FAUSTINO DELDUQUE, profi ssão: auxiliar de limnpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 19/10/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Faustino 
Delduque e de Valdeci Bonfi m Faustino Delduque. A pretendente: MARINALVA BISPO 
RODRIGUES, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Lençois - BA, 
data-nascimento: 22/05/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Enedina Bispo Rodrigues.

O pretendente: GABRIEL LACERDA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de entrega, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 31/01/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Rodrigues 
dos Santos e de Tânia Maria Lacerda dos Santos. A pretendente: MARIA EDUARDA DE 
OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Perus - SP, data-nascimento: 11/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marilza de Oliveira Santos.

O pretendente: FLÁVIO MIGUEL DE ARAUJO, profi ssão: estagiário em química, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 23/03/1999, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Araujo e de 
Shirley Aparecida da Silva Miguel. A pretendente: LUANA CASTELHANO PERRONE, 
profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, 
data-nascimento: 28/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudemir Perrone e de Marcia Moreira Castelhano Perrone.

O pretendente: VENICIUS RENNA DA SILVA, profi ssão: cortador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 09/11/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo de Almeida 
da Silva e de Elisabete Renna da Silva. A pretendente: SAFIRA NUNES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Pesqueira - PE, 
data-nascimento: 21/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cicero Antonio Reis de Oliveira e de Maria de Lourdes Nunes de Oliveira.

O pretendente: HAROLDO BORDIM MARTINELLI FILHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 06/02/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Haroldo Bordim Martinelli e de Inês Martinelli. A 
pretendente: JANAÍNA ALINE RIBEIRO, profi ssão: gerente jurídico, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em José Bonifácio - SP, data-nascimento: 01/10/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cezar Ribeiro e de Ivete de Brito Ribeiro.

O pretendente: PIETRO PICONI RABETTI, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 25/12/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sergio Rabetti e de Sonia Maria Piconi Rabetti. A 
pretendente: FERNANDA KYONAGA COELHO, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/06/1987, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, fi lha de Fernando Abrantes Coelho e de Maria Lucia Abrantes Coelho.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
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SOLICITAR DOCUMENTOS TRABALHISTAS
Empresa necessita solicitar ao prestador de serviço os documentos 
trabalhistas (GFIP, SEFIP, GPS, resumo da folha). Como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM O INTERVALO DE AMAMENTAÇÃO, QUANDO 
A FUNCIONÁRIA NÃO ESTÁ MAIS AMAMENTANDO? 

O artigo 396 da CLT não estabelece a necessidade de a amamentação 
ser feita somente através do aleitamento materno. Isso posto, a 
empresa terá que garantir a concessão dos intervalos de 30 minutos 
cada um até a criança completar 6 meses de idade, independente-
mente de ser aleitamento materno ou não.

PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Empresa contratou empresa do regime simples nacional, para prestação 
de serviço de transporte de encomendas, deve efetuar a retenção de 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA NÃO POSSUI FUNCIONÁRIOS
Empresa não possui funcionários, mas pretende contratar 02 esta-
giários a nível do 3o. grau, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OCORREU ALGUMA ALTERAÇÃO NA LEI TRABALHISTA SOBRE 
ACIDENTE DE PERCURSO, QUE DEVERÁ SER CONSIDERADO COMO 
ACIDENTE DO TRABALHO?

Esclarecemos que não houve qualquer alteração neste sentido, 
prevalecendo ao art.21 da lei nº8.213/91. Desta forma, o acidente de 
percurso é equiparado a um acidente do trabalho.

DEIXOU DE CUMPRIR A REGRA DA INTRAJORNADA
Empresa deixou de cumprir a regra da intrajornada, pois alguns 
funcionários exerceram a atividade sem respeitar o intervalo de 
11 horas., como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O ambiente atual de 

negócios transformou 

cada empresa em uma 

empresa de dados.

Em cada etapa, elas 
precisam interconectar 
tudo com tudo para ter 

uma melhor visibilidade dos 
dados. A terceirização de tec-
nologias da informação fi cou 
no passado e agora as organi-
zações precisam resolver seus 
problemas internamente. No 
entanto, hoje, diferentes linhas 
de negócios precisam acessar 
essas ferramentas digitais para 
identificar oportunidades e 
resolver problemas, reduzindo 
custos e se benefi ciando de 
inovações.

Dentro desse cenário, a con-
sultoria de tecnologia Gartner 
salienta que a automação das 
tarefas em ciência de dados 
será 40% maior em 2020. É 
por isso que a produtividade e 
o uso de análises aumentarão 
em termos de perfi l do citizen 
data science, capaz de gerar 
modelos que usam diagnóstico 
avançado ou recursos predi-
tivos e prescritivos, mas cuja 
função principal está fora da 
estatística ou da análise.

Atualmente, tomar decisões 
melhores e imediatas é algo 
que todas as organizações 
desejam, onde todos os seto-
res e áreas da empresa estão 
capacitados a trabalhar com 
dados em tempo real. Para isso, 
é necessário que as empresas 

tenham uma plataforma de 
tecnologia de negócios digitais. 
De acordo com dados da União 
Europeia, o futuro é digital e 
já o vivemos, já que 45% dos 
empregos em 2020 estarão re-
lacionados ao ambiente digital.

Seja na nuvem ou em dispo-
sitivos que funcionam à base 
da Internet das Coisas (IoT), 
é melhor que a plataforma de 
tecnologia de negócios digitais 
seja baseada em tecnologias 
de integração modernas e 
parecidas. Isso permite que a 
plataforma utilize as tecnolo-
gias atuais, incluindo micros-
serviços (permite que serviços 
individuais sejam implemen-
tados e escalonados de forma 
independente), arquiteturas 
sem servidor, arquiteturas ba-
seadas em eventos e machine 
learning, entre outros. Essa 
combinação permite decisões 
baseadas em dados.

Para que a transformação di-
gital seja efi caz são necessários 
hardwares, softwares, pessoas 
e processos, benefi ciando-se 
de tudo o que eles têm para 
oferecer, e não apenas para agir 
de forma inteligente e em tem-
po real, mas para aprender e 
melhorar ao longo do caminho, 
que é o que permite que uma 
empresa se destaque – e com 
as plataformas tecnológicas 
digitais é possível. 

Pronto para construir (ou 
evoluir) sua plataforma de 
negócios digitais? 

(*) - É gerente geral da TIBCO para 
América Latina e Caribe.

Interconectar tudo para 
melhorar as decisões 

do negócio
Alejandro Couce (*)

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1061974-27.2014.8.26.0100.-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Coopermetro de São Paulo jCoop Pro-Habit Metroviarios, 
Carlos Filgueira Basquens, Condomínio Edifício Le Corbusier, rep. legal Lara Filgueira 
Barquens, (ou Laura B Cruz, Alexandre Augusto, Carla Lopes Augusto, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ ou sucessores, que WAGNER 
TELES DE LIMA e WILLIAM TELES DE LIMA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Edifício Le Corbusier, 51/A, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003685-30.2019.8.26.0008. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANNE BARRETO CRIVELLARI, 
CPF 348.254.848-08, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida 
por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
de R$ 58.829,36, valor em 31/03/2019, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2019. 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/ME nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35.300.414.594

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9/05/19
Aos 9/05/19, às 10hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira e secretariados pelo Sr. Benjamin 
Citron. Deliberações: 1. Consignar a renúncia de José Roberto Salvini, CPF/MF nº 129.538.808-10, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a 
findar-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/18, nos termos da carta de renúncia por ele 
apresentada, na presente data, e arquivada na sede social. 2. Aprovar a alteração (i) do número de membros do Conselho de Administração da Companhia de 3 membros para 4 membros; 
e (ii) do prazo de mandato de 1 ano para 2 anos. Neste sentido, os Artigos 11º e 12º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação: Artigo 11°. Os integrantes 
do Conselho de Administração serão selecionados dentre indivíduos experientes e idôneos. Os Conselheiros serão nomeados pelas Acionistas em Assembleia Geral de Acionistas da 
Companhia para mandato unificado de 02 anos, com possibilidade de reeleição. § Único. Os membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos, com todos os poderes, 
até a posse dos novos Conselheiros que os substituam. Artigo 12°. O Conselho de Administração da Companhia será composto por 04 membros, dentre os quais o Presidente do Conselho 
de Administração, o qual não terá nenhum direito ou prerrogativa adicional em face dos demais membros do Conselho de Administração. 3 Em virtude da nova composição do Conselho de 
Administração da Companhia, conforme previsto no item 2., acima, aprovar a descontinuidade do mandato dos atuais Conselheiros, a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia que examinar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/18, quais sejam: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 259.912.388-71; 
e (ii) Sérgio Augusto Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19. 4 Aprovar a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado 
de 2 anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social findo em 31/12/20: (i) Arthur 
José de Abreu Pereira, CPF/ME nº 203.898.928-1, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 259.912.388-71, 
para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (iii) Sérgio Augusto Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19, para ocupar o cargo de membro efetivo do 
Conselho de Administração. A acionista Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. não nomeará um quarto membro para compor o Conselho de Administração da 
Companhia, que permanecerá temporariamente vago. Os Conselheiros ora eleitos tomam posse dos seus cargos no Conselho de Administração por meio da assinatura dos Termos de Posse 
no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, que ficarão arquivados na sede social. Os Conselheiros ora eleitos declararam, nos respectivos 
Termos de Posse devidamente arquivados na sede da Companhia, para todos os fins de direito, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedades, por lei especial, e nem 
foram condenados, ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade na forma e para fins do artigo 147, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5. Aprovar a alteração do número de membros da Diretoria da Companhia de 3 diretores para 4 
diretores, sendo 2 deles designados Diretores Alpha e os outros 2 designados Diretores Beta. Assim, o Artigo 20º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: 
Artigo 20°. A Diretoria da Companhia será composta por 04 membros, acionistas ou não, residentes no país, com mandato unificado de 03 anos, permitida a reeleição, sendo 2 deles 
designados Diretores Alpha e os outros 2 designados Diretores Beta, inexistindo qualquer relação de subordinação entre os diretores. Os diretores serão eleitos pelo Conselho de 
Administração, observadas as disposições previstas no Acordo de Acionistas da Companhia e serão responsáveis pela condução dos negócios sociais da Companhia, permanecendo no 
exercício de suas funções até o final de seus respectivos mandatos, ou a data em que seus substitutos assumam o cargo. § 1º. Os diretores serão investidos nos seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no livro de Atas das Reuniões de Diretoria. § 2º. Em caso de destituição, renúncia ou qualquer outro evento que resulte na vacância de cargo de diretores, 
deverá ser convocada Reunião do Conselho de Administração da Companhia para indicação do respectivo substituto, que completará o mandato do diretor substituído, observadas as regras 
pertinentes previstas no Acordo de Acionistas da Companhia. § 3º. Os membros da Diretoria estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções. 5.6 Aprovar a alteração 
da forma de representação da Companhia, a qual passará a ser exercida sempre: (i) por 1 Diretor Alpha em conjunto com 1 Diretor Beta; ou (ii) por 1 procurador nomeado mediante a 
assinatura conjunta de 1 Diretor Alpha com 1 Diretor Beta. Desse modo, os Artigos 22º, 23º e 24º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com a seguinte redação: Artigo 22°. 
A Companhia, para todos os fins, será sempre representada e se vinculará mediante as assinaturas: (i) de 1 Diretor Alpha em conjunto com 1 Diretor Beta; ou (ii) de 1 Procurador constituído 
conforme o Artigo 24º deste Estatuto, sendo que tal procurador somente poderá agir dentro dos limites estabelecidos na respectiva procuração. Artigo 23°. As procurações outorgadas pela 
Companhia deverão ser assinadas por 1 Diretor Alpha em conjunto com 1 Diretor Beta, especificando expressamente os poderes conferidos, inclusive para a assunção das obrigações, e 
contendo prazo de validade limitado a, no máximo, 01 ano, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos, as 
quais poderão ter prazo de validade indeterminado. Artigo 24°. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou 
convenientes a este fim. § 1º. A prática, pela Diretoria, dos atos elencados nos Artigos 8º e 17º deste Estatuto dependerá de aprovação prévia e por escrito dos acionistas ou do Conselho de 
Administração, em Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração, conforme o caso. § 2º. É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios 
estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto 
social. 7. Aprovar a alteração da Câmara de Arbitragem eleita para solucionar qualquer litígio, controvérsia e/ou disputa oriundo ou decorrente do Estatuto Social da Companhia, do Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá para a CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial. Assim, o Artigo 30º do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 30°. Todo e qualquer litígio, controvérsia e/ou disputa oriundo ou decorrente do presente Estatuto (“Disputa”), será submetida à jurisdição 
exclusiva e será definitivamente decidida por arbitragem, nos termos da Lei n.º 9.307/96 (“Lei de Arbitragem”), e de acordo com o Regulamento da Câmara (ambos definidos abaixo) e as 
disposições deste Artigo. § 1º. Qualquer Disputa deverá ser submetida a arbitragem perante a CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (“Câmara”), de acordo com seu 
Regulamento de Arbitragem em vigor à época da apresentação do requerimento para a sua instauração (“Regulamento”), exceto no que este for modificado pelas disposições a seguir ou 
vier a ser alterado por acordo entre as partes anteriormente à assinatura do Termo de Arbitragem. § 2º. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. A arbitragem terá sede em 
SP/SP, onde a sentença arbitral deverá ser proferida. O julgador não terá poderes para decidir qualquer Disputa com base em regras de equidade. § 3º. Na Disputa em que a soma das 
pretensões aduzidas tiver valor inferior a R$ 1.000.000,00, conforme estimado no requerimento de instituição da arbitragem e na respectiva resposta ao requerimento, convenciona-se a sua 
solução por árbitro único, a ser indicado conjuntamente pelas partes, ou, na medida que as partes não entrem em consenso com relação a tal indicação conjunta, nos termos do Regulamento. 
§ 4º. Na Disputa em que a soma das pretensões aduzidas tiver valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00, conforme estimado no requerimento de instituição da arbitragem e na respectiva 
resposta ao requerimento, convenciona-se a sua solução por tribunal arbitral, composto por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”), sendo um indicado pelo requerente, ou requerentes, conjuntamente; 
e outro, pelo requerido, ou requeridos, conjuntamente. Dentro de 15 dias após a confirmação de seus nomes pela Câmara, os dois árbitros indicados pelo(s) requerente(s) e pelo(s) 
requerido(s), conforme acima, deverão indicar, conjuntamente, o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes ou os árbitros indicados por elas deixem de 
proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o Regulamento. § 5º. Todos os custos e despesas próprios do processo arbitral, no que se incluem taxas, honorários dos árbitros e 
eventuais honorários periciais, serão divididos e pagos equitativamente pelas partes durante o procedimento. A sentença arbitral deverá, ao final, atribuir à parte sucumbente, na proporção 
da sua sucumbência, a responsabilidade por esses custos e despesas, para fins de reembolso. § 6º. Sem prejuízo do compromisso arbitral aqui pactuado, fica eleito o Foro da Comarca de 
SP/SP, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para processar e julgar quaisquer demandas relativas: (i) à instituição da arbitragem (artigo 7º da Lei de Arbitragem); (ii) 
à concessão de medidas de urgência (liminares, cautelares e antecipatórias) anteriormente à nomeação do árbitro único ou a instalação do Tribunal Arbitral; (iii) ao cumprimento da sentença 
arbitral (assegurada, ainda, a prerrogativa de escolha do exequente, nos termos do artigo 516, § Único, do Código de Processo Civil); (iv) à anulação da sentença arbitral (artigo 32 da Lei de 
Arbitragem); (v) à execução de título executivo extrajudicial (assegurada, ainda, a prerrogativa de escolha do exequente, nos termos do artigo 781 do Código de Processo Civil); e (vi) a 
conflitos que, por força da legislação brasileira, não puderem ser submetidos à arbitragem. § 7º. A concessão de qualquer medida de urgência deverá ser imediatamente informada pela parte 
requerente da medida à Câmara e, tão logo nomeado o árbitro único ou instalado o Tribunal Arbitral, deverá ser reapreciada por este, podendo ser confirmada, modificada ou suspensa pelo 
árbitro único ou pelo Tribunal Arbitral. Uma vez devidamente nomeado o árbitro único ou instalado o Tribunal Arbitral, este deterá competência exclusiva para a apreciação e decisão sobre 
quaisquer medidas de urgência. § 8º. A sentença arbitral será final, irrecorrível (ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos do artigo 30 da Lei de Arbitragem) e resolverá 
definitivamente a Disputa entre as partes objeto da arbitragem e, tal como quaisquer ordens ou medidas determinadas pelo árbitro único ou pelo Tribunal Arbitral, vinculará as partes 
envolvidas. § 9º. A arbitragem será confidencial e as partes envolvidas não deverão revelar a nenhum terceiro qualquer informação ou documentação apresentada no processo arbitral que 
não seja de domínio público, qualquer prova ou material produzido no processo arbitral ou qualquer ordem ou sentença emitida na arbitragem, exceto, e apenas na medida em que tal 
revelação: (i) decorra de força de lei; (ii) vise a proteger um direito; (iii) seja necessária para a tomada de alguma medida judicial; ou (iv) seja necessária para a obtenção de aconselhamento 
legal, regulatório, financeiro, contábil ou similares. Todas e quaisquer controvérsias relativas à confidencialidade objeto desta cláusula deverão ser decididas pelo árbitro único ou pelo Tribunal 
Arbitral. 8. Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, para fins de (i) incorporar as alterações deliberadas acima; (ii) adaptá-lo ao Acordo de Acionistas da Companhia; e 
(iii) aprimorar a estrutura de governança de forma a adaptá-la à nova composição acionária da Companhia, o qual passará a vigorar conforme a versão consolidada. 9. Autorizar os 
administradores a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. Nada mais. São Paulo, 9/05/19. Jucesp nº 321.101/19-4 em 
13/06/2019. Gisela Simema Ceschin - Secretária Geral. 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35300414594
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19.

Aos 12/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Publicações: Os documentos previstos no §3º do Artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76 foram publicados nos jornais “DOESP” e “Jornal Empresas e Negócios” em 09/04/18, nas páginas 80 e 13, respectivamente, 
nos termos do §4º do referido Artigo 133. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; e Secretário: Arthur José de Abreu 
Pereira. Documentos Lidos, Autenticados Pela Mesa, e Arquivados Na Sede Social da Companhia: (i) demonstrações financeiras; 
e (ii) parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/18 (“Demonstrações 
Financeiras”). Deliberações: 1. Aprovar, conforme manifestação favorável dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/03/19, as Demonstrações Financeiras, nos termos em que foram 
previamente entregues aos acionistas e publicadas; 2. Consignar a apuração de prejuízos pela Companhia no exercício social encerrado 
em 31/12/18, no valor de R$1.953.377,47, restando prejudicada a distribuição de dividendos; 3. Aprovar a reeleição dos seguintes 
membros do Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 1 ano, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que 
deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 259.912.388-71, que será o Presidente do Conselho de Administração, indicado pela acionista Tellus III Holding S.A. Company; (ii) 
Sérgio Augusto Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19, indicado pela acionista Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda.; e (iii) José Roberto Salvini, CPF/MF nº 129.538.808-10 indicado pela acionista BV Empreendimentos e Participações 
S.A. 4. Os conselheiros ora eleitos renunciam a qualquer remuneração e são empossados em seus cargos mediante assinatura dos 
respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e 
constantes do Anexo II à presente, declarando, nos termos e para os fins dos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, (i) não estarem 
impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, 
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e (ii) terem reputação ilibada, não ocuparem 
cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado e não terem interesses conflitantes com a Companhia. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 347.278/19-0 em 03/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/ME n° 14.480.213/0001-72 - NIRE 35.300.414.594

Ata de RCA realizada em 9/05/19
Aos 9/05/19, às 11hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; e Secretário: Sergio 
Augusto Malacrida Junior. Deliberações: 1. Aprovar a descontinuidade do mandato dos atuais Diretores da Companhia, a findar-se na 
Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações 
contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, quais sejam: (i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/ME nº 
203.898.928-15; (ii) Benjamin Citron, CPF/MF n° 223.264.948-22; e (iii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 283.724.328-05, 
operando-se as destituições dos respectivos cargos. 2. Aprovar a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para 
mandato unificado de 3 anos, que vigorará a partir desta data até a posse dos diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração 
subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações contábeis referentes ao exercício social 
findo em 31/12/22: (i) Arthur José de Abreu Pereira, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Alpha; (ii) André Ferreira de 
Abreu Pereira, acima qualificado, para ocupar o cargo de Diretor Alpha; (iii) Benjamin Citron, acima qualificado, para ocupar o cargo 
de Diretor Beta; Permanecerá temporariamente vago o cargo de segundo Diretor Beta, a ser oportunamente definido pelo Conselho 
de Administração. Os Diretores ora eleitos tomam posse dos seus cargos na Diretoria por meio da assinatura dos respectivos Termos de 
Posse no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, que ficarão arquivados na sede social. Os Diretores ora eleitos 
declararam, nos respectivos Termos de Posse devidamente arquivados na sede da Companhia, para todos os fins de direito, que não estão 
impedidos de exercer a administração de sociedades, por lei especial, e nem foram condenados, ou estão sob efeitos de condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade na forma e para fins do artigo 147, § 1°, da Lei das Sociedades por Ações. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 9/05/19. Jucesp nº 321.102/19-8 em 13/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35300414594

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/03/19.
Aos 29/03/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade dos Conselheiros. Mesa. Presidente - Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; 
Secretário - Arthur José de Abreu Pereira. Documentos lidos, autenticados pela mesa, arquivados na sede social da Companhia: 
(i) demonstrações financeiras; e (ii) parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social da companhia encerrado 
em 31/12/18. Deliberações. 1. Manifestar-se favoravelmente à aprovação das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores 
independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/18, os quais permanecerão arquivados na sede da 
Companhia e serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 2. Consignar que, nos termos das demonstrações 
financeiras ora aprovadas, a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31/12/18, de forma que as ações de emissão 
da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio. 3. Autorizar a administração da Companhia a 
convocar Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre: (i) a tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/18, os quais, desde logo, 
se autoriza sejam publicados e entregues aos acionistas previamente à data de realização da assembleia; (ii) a destinação do resultado 
apurado no exercício social encerrado em 31/12/18; e (iii) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia.  
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 29/03/19. Jucesp nº 347.277/19-6 em 03/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 22.348.203/0001-06 - NIRE 35.300.48629-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/05/19
Aos 06/05/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. Autorizam a ceder fiduciariamente as ações da Companhia para 
garantir a contratação de empréstimo através de Crédito Imobiliário - Plano Empresário junto ao Banco Itaú Unibanco S/A 
referente a obra do Condomínio River One localizada à Rua Gerivatiba nº 207, no bairro do Butantã, em SP/SP no valor de 
R$80.000.000,00. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 06/05/19. Jucesp nº 294.671/19-5 em 30/05/2019.

Tellus III Holding S/A Company - CNPJ/ME: 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 8/05/19, às 9 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; 
e Secretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: a) em atendimento ao disposto no §2º do Artigo 11 do 
Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga, pela Companhia, de procuração em favor da BV Empreendimentos e 
Participações S.A. (CNPJ/MF nº 08.959.996/0001-79), para atuação isolada, com prazo de vigência superio a 12 meses, 
conforme minuta anexa. b) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos complementares necessários ao 
cumprimento do que ora ficou resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 8/05/19. Jucesp nº 294.166/19-1 em 30/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S.A.  - CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/05/19

Aos 06/05/19, às 9hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Se-
cretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: A Companhia está autorizada a ceder fiduciariamente as ações 
que a mesma detêm da empresa Meribaspe Empreendimento Imobiliários SPE S/A, CNP/MF sob nº 22.348.203/0001-06 
para garantir a contratação de empréstimo através de Crédito Imobiliário - Plano Empresário junto ao Banco Itaú Unibanco 
S/A referente a obra do Condomínio River One localizada à Rua Gerivatiba nº 207, no bairro do Butantã, em SP/SP 
no valor de R$80.000.000,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06/05/19. Jucesp nº 287.582/19-0 em 30/05/2019.

ATIVO R$
Circulante 3.258.922,03
Disponibilidades 1.974.102,76
Caixa  340.622,92
Bancos conta Movimento  663.498,40
Disponib. em moeda estrangeira  969.981,44
Outros Créditos 1.206.608,46
Carteira de Câmbio 1.007.650,41
Câmbio Comprado a liquidar 446.093,46
Direitos s/vendas de câmbio  974.591,49
(-) Adto. em moeda nacional

 recebidos (413.034,54)
Diversos 198.958,05
Adto. e Antecip. Salariais 2,00
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta 833,33
Impostos e Contrib. a Compensar 112.367,73
Pagamentos a Ressarcir 8.022,00
Devedores Diversos - País 77.732,99
Outros Valores e Bens 78.210,81
Despesas Antecipadas 78.210,81
Não Circulante 39.860,54
Permanente 39.860,54
Imobilizado de Uso 39.860,54
Imobilizações em Curso 26.217,59
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada  (42.762,85)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)
TOTAL DO ATIVO 3.298.782,57

PASSIVO R$
Circulante 2.236.120,46
Relações Interdependências  229.170,60
Recursos transito de terceiros 229.170,60
Outras Obrigações 2.006.949,86
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 44.282,79
Carteira de Câmbio 1.419.258,55
Câmbio Vendido a Liquidar 973.165,09
Obrig. por compra de Câmbio 446.093,46
Fiscais e Previdenciárias 48.130,32
Impostos e Contr. a Recolher 48.130,32
Diversos 495.278,20
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 371.554,30
Credores Diversos - País 123.723,90

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.062.662,11
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 125.503,80
Receitas Operacionais 1.087.159,22
Despesas Operacionais (963.552,67)
Receitas não Operacionais 2.078,53
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social (36,28)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.298.782,57

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Agosto de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

EXTRAVIO
A Empresa Bebe Fortuna Modas Infante Juvenil LTDA - ME, com sede na Av. do Café,
41 / 49 - Vl. Guarani - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ 68.335.041/0001-72, IE:
105.377.520.110, vem informar o extravio da impressora fiscal, Marca SWEDA,
Modelo ECF MR 2571 , Número de Série 00012820 Caixa Tipo ECF informe boletim de
ocorrência registro nº 24/2019. E não se responsabiliza por terceiros.   (26, 27 e 28)

Em 59,7%, ela é comanda-
da por uma mulher de cor 
branca. Por outro lado, 

em 16 das 27 unidades federati-
vas, a titularidade da secretaria 
responsável pela educação é 
exercida por homem. Em três 
estados, a política educacional 
não é executada por uma pasta 
específi ca: em Goiás, Tocantins 
e Acre, as secretarias que cui-
dam do tema acumulam ainda 
a gestão de outras áreas como 
cultura, esporte e juventude.

Dados sobre gênero na ges-
tão educacional do país foram 
divulgados ontem (25) pelo 
IBGE. Além de educação, há 
informações sobre recursos hu-
manos, gestão, cultura, saúde, 
assistência social, segurança 
alimentar, política para mu-
lheres, migração e outros. “Em 
mais de 90% dos municípios, 
há uma secretaria municipal 
para a educação, ainda que 
em conjunto com outra área”, 
observa a gerente da pequisa 
Vânia Maria Pacheco. 

O IBGE também constatou 
que os gestores municipais 
estão formalmente mais quali-
fi cados. No ano passado, 69,6% 
deles traziam no currículo 
cursos de pós-graduação. Em 
2014, esse percentual subiu 
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Mulheres dominam gestão 
da educação em municípios

Em 70,1% dos municípios brasileiros, a gestão da educação está sob a responsabilidade de uma mulher. 

Em 70,1% dos municípios, a gestão da educação está sob a responsabilidade de uma mulher.

para 65,2%. Nos estados, 
apenas quatro secretários não 
possuem pós-graduação. O le-
vantamento revelou ainda uma 
leve queda na indicação política 
de diretores de escolas da rede 
municipal. Isso ocorreu em 
69,5% dos municípios no ano 
de 2018, menos que os 74,4% 
constatados há quatro anos.

Na avaliação estadual, Ro-
raima e Maranhão adotaram 
exclusivamente indicação polí-
tica para a escolha de diretores 
das escola da rede estadual. 
São Paulo, por outro lado, foi 

a única unidade da federação 
que recorreu apenas a concurso 
público para selecionar direto-
res. Rio Grande do Norte, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Distrito Federal realizaram 
eleições.

Em relação à saúde, a pesqui-
sa revelou que 3.013 estabele-
cimentos de saúde vinculados 
aos municípios brasileiros, o 
que representa 13,2% do total, 
tinham no ano passado adminis-
tração terceirizada. As organi-
zações sociais respondem pela 

gestão de 58,3% desses 3.013 
estabelecimentos. Outros 15% 
estão sob responsabilidade de 
empresas privadas, 11% de 
consórcios públicos e 9,4% de 
fundações.

Em 60,7% dos municípios, 
usuários da atenção básica são 
encaminhados a outras cidades 
caso necessitem de internação. 
Em 55,3%, o encaminhamento 
também é necessário para re-
alização de exames. Por outro 
lado, 91,9% dos municípios in-
formam oferecer atendimento 
de emergência (ABr).

Cresceu o 
índice de 

confi ança do 
empresário 
do comércio
O Índice de Confiança 

do Empresário do Comér-
cio (Icec) cresceu 1,3% 
na passagem de agosto 
para setembro. Segundo 
os dados divulgados hoje 
(25) pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o Icec cresceu 
12,3% na comparação com 
setembro do ano passado.

Na comparação com agos-
to, a confiança no momento 
atual teve crescimento 
de 1,8%, enquanto a per-
cepção sobre o futuro 
cresceu 0,5%. A intenção 
de investimentos teve alta 
de 1,6%. Na comparação 
com setembro do ano pas-
sado, a avaliação sobre as 
condições atuais cresceu 
23,7%. As expectativas 
cresceram 8,2% e as in-
tenções de investimento 
avançaram 9,5% (ABr).
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Continua

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA, profi ssão: vigia noturno, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Antônio Martins, RN, data-nascimento: 28/12/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira da Silva e de Severina 
Neves da Silva. A pretendente: YARA DE BERGNA MOURA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Frutuoso Gomes, RN, data-nascimento: 17/11/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Teodoro José de Moura e 
de Francisca Neumar da Silva Moura.

O pretendente: RICARDO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josue Manuel da Silva e de Maria Aparecida da Silva. 
A pretendente: JOYCE CARLA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 26/07/1995, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Antônio Carlos dos Santos e de Edvânia dos Santos.

O pretendente: OCTAVIO CASTAGNAZZI RIBEIRO, profi ssão: orientador sócio educativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Souza Ribeiro e de Andreia Cas-
tagnazzi Ribeiro. A pretendente: TAINARA BIANCA GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes de Oliveira 
e de Maria Lucia Gomes de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO SANTOS PINHO GUIMARÃES MARAVILHA, profi ssão: 
ajudante, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Pinho Guimarães 
Maravilha e de Valdelice Alves dos Santos. A pretendente: QUELI CRISTINA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaac Marinho 
da Silva e de Rosineide de Oliveira Silva.

O pretendente: CLAUDEMIR MASCARENHAS DA CRUZ, profi ssão: aposentado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1950, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dias da Cruz e de 
Regina Mascarenhas da Cruz. A pretendente: IVONE FEITOSA DE MIRA DA CRUZ, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Arapongas, PR, data-nascimento: 
18/07/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Mira 
e de Terezinha Feitosa Ferreira de Mira.

O pretendente: LEANDRO SOUZA ARAUJO, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Dantas de Araujo e de Elizabete Souza Araujo. A 
pretendente: LAIS ROCHA DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel Jeronimo da Silva e de Vilma da Rocha.

O pretendente: ÉWERTON CALDEIRA DE ARAUJO, profi ssão: aeroviário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/12/1989, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Edson Joaquim de Araujo e de Raquel Reis Caldeira Araujo. A 
pretendente: LUCIANA SANTOS DA COSTA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nilton Batista da Costa e de Marlene Santos da Costa.

O pretendente: HEITOR DA SILVA BARBOSA, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Barbosa e de Marly Fatima da Silva Barbosa. A 
pretendente: LEILIANY DOS SANTOS BATISTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Santos Batista e de Maria de Fatima dos Santos Silva.

O pretendente: JORGE ADRIANO ALVES SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/01/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Antonio da Silva e de Margarida Alves Silva. 
A pretendente: Andreia Maria Ferreira, profi ssão: agente comunitario de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 06/03/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu Luiz Ferreira e 
de Maria de Lourdes Ferreira.

O pretendente: LUÍS CARLOS BORBA, profi ssão: motorista carreteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Lajeado, RS, data-nascimento: 25/02/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Teresinha Borba. A pretendente: JOANA ALVES 
DE QUEIROZ, profi ssão: esteticista, estado civil: divorciada, naturalidade: Lucélia, SP, 
data-nascimento: 25/01/1958, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geraldo Alves de Oliveira e de Maria Martins de Queiroz.

O pretendente: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: cobridor junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genaro Pereira dos Santos e de Altamira Pereira 
Silva. A pretendente: LARISSA RIBEIRO DE MOURA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1997, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Eduardo Barbosa de Moura e de Leila Sueli Ribeiro de Moura.

O pretendente: FABIO HONORIO SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/08/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Honorio Santos e de Vanilda do Nascimento Santos. 
A pretendente: FERNANDA LOPES LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Amorim Lima e de Maria de Fátima Lopes.

O pretendente: ÉMERSON DE JESUS GOMES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/07/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Gomes Filho e de Yara Cristina de Jesus Souza. A 
pretendente: DAYANE FRANCISCA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Herculano Francisco da Silva e de Eunice Ofrasio 
Dimas e Silva.

O pretendente: DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: lider de logistica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira e de Maria de Fátima de 
Oliveira Ferreira. A pretendente: CAROLINE FERNANDES NOGUEIRA, profi ssão: en-
fermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelson Nogueira da Silva 
e de Daniela Fernandes de Souza Nogueira da Silva.

O pretendente: LEONARDO PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: enfermeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio dos Santos e de Ester Garcia Pinheiro. A 
pretendente: HELLEN VITOR DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias dos Santos e de Zulma Neri de Oliveira.

O pretendente: ADELMO PEREIRA SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 13/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Pereira Santos e de Auri Maria Santos. A 
pretendente: MARIA SIMONE FEITOSA, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 17/08/1975, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Laurentino de Araujo Feitosa e de Francisca Elza de Oliveira Feitosa.

O pretendente: THIAGO CEZARIO DA SILVA, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1991, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Ilidio Cezario da Silva e de Cristina de Fatima da Silva. A pretendente: 
NATHALIA ALENCAR DE PAULA, profi ssão: assistente de cobrança, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Dias de Paula e de Denise Souza de Alencar.

O pretendente: MARCELO DA SILVA CARVALHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sérgio Carvalho e de Marta Raposo da Silva. 
A pretendente: SILVANA DE SÁ COELHO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Icatu, MA, data-nascimento: 14/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Henrique Silva Coelho e de Maria de Lourdes Gomes de Sá.

O pretendente: TARDELIS DIAS MARQUES, profi ssão: ajudante de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1985, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iran de Souza Marques e de Ana 
Aparecida Dias. A pretendente: MARIA ROSANGELA DA SILVA, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jurema, PE, data-nascimento: 15/12/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Jurandir Bernardo da Silva e 
de Alzira Minervina da Silva.

O pretendente: LUCAS LOURENÇO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de eletrica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/05/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas Lourenço dos Santos e de Luiza Souza Carvalho 
dos Santos. A pretendente: DENISE TAIRINE MASCARENHAS, profi ssão: auxiliar de ad-
ministração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosangela Mascarenhas.

O pretendente: WAGNER AMARAL ROCHA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 10/09/1996, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edivandro Ramos da Rocha e de Jeane Renilda Amaral Rocha. A 
pretendente: ANDREZA SILVA DE ARAÚJO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 21/09/1995, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de José Cláudio Ramos de Araújo e de Cilene Faustino da Silva.

O pretendente: SAMUEL GONÇALO, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1973, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Gonçalo e de Izoldina Cirilo Gonçalo. A pretendente: CELIA 
MARIA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, Parque 
São Paulo, SP, fi lha de Abel Francisco dos Santos e de Jovelina Maria do Nascimento.

O pretendente: JONATAS NUNES DOS SANTOS, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joseilton André dos Santos e de Maria de Jesus Nunes 
dos Santos. A pretendente: BIANCA TAIPEIRO AQUELE TONI, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Aquele Toni e de Adriana Taipeiro.

O pretendente: JEFERSON RICARDO DE PAULA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1985, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Irineu Germano de Paula e de Maria Aparecida 
de Paula. A pretendente: MIRIAN SANTOS DA SILVA CAMARGO, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Rodrigues 
da Silva Camargo e de Gedalva dos Santos da Silva Camargo.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERREIRA DE SOUSA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Ferreira 
de Sousa e de Maria Isabel Gonçalves de Souza. A pretendente: JÉSSICA XAVIER DE 
AQUINO, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 14/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ademir Gomes de Aquino e de Irene de Araújo e Araújo.

O pretendente: ALEXANDRE CACHONE PINTO, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1973, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Dirceu Pinto e de Aurea Cachone Pinto. A pretendente: FERNANDA 
OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fernando Neri de Souza e de Luzia Oliveira de Souza.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE DE LACERDA ALMEIDA PINTO, profi ssão: 
professor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Mauricio de Almeida Pinto e de Arlete 
Donizete Lacerda Pinto. A pretendente: TATIANA GOMES ANDRADE, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio de Souza Andrade e de Edna 
Lucindo Gomes.

O pretendente: CLEYTON ADEMIR GOMES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/02/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Ferreira Gomes e de Irailde Barbosa da Silva 
Gomes. A pretendente: VICTÓRIA SANTOS DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio de Souza e de Lucia Aparecida dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO NAREZZI SILVEIRA CAMPOS, profi ssão: mecânico industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Silveira Campos e de Marcia 
Mary Narezzi. A pretendente: INGRID APARECIDA FERREIRA SANTANA, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Osmar Coelho de Santana e de 
D'nalva Ferreira de Santana.

O pretendente: JAIR VIEIRA FEITOSA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 28/10/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Alves Feitosa e de Eudecilva Vieira do Nascimento. 
A pretendente: ROSA HELENA FERREIRA CAVALCANTE, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 12/08/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vieira Cavalcante e de Raimunda 
Ferreira Cavalcante.

O pretendente: ADALBERTO MARCOLINO DO NASCIMENTO, profi ssão: folguista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mari, PB, data-nascimento: 22/04/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julião Manoel do Nascimento e de 
Lindalva Marcolino do Nascimento. A pretendente: AURINEIDE NUNES DE FREITAS, 
profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Sapé, PB, data-nascimento: 
07/04/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco 
de Freitas e de Severina Nunes de Freitas.

O pretendente: SAMUEL LIRA SANTANA REIS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/2001, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Santana Reis e de Cicera Uilde de Lira Reis. 
A pretendente: DÉBORAH DE MELO COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elieudo Rodrigues Costa e de Miriam Correia de Melo.

O pretendente: ADÃO LUIZ ROQUE, profi ssão: encanador, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1973, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedicto Roque e de Dorcelina Pereira Roque. A pretendente: 
ROSEMEIRE DE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vitor de Oliveira e de Conceição Gonçalves de Oliveira.

O pretendente: SERGIO VALENTIM PEREIRA, profi ssão: estagiário em engenharia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 21/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Valentim Pereira. A pretendente: 
ANDRESSA COSTA DOS SANTOS, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 29/11/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arismar dos Santos e de Arlete Reis Costa.

O pretendente: ADILSON REIS, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Jequié, BA, data-nascimento: 12/10/1969, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Analia Reis. A pretendente: MARIA LUIZA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 21/06/1971, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Silva Santos e de Maria Nunes de Jesus.

O pretendente: RUBENS CESARIO BASILIO, profi ssão: construtor de pneus, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 18/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesuino dos Santos Basilio e de Maria 
Benedita Cesario. A pretendente: NIVEA FERREIRA DE JESUS, profi ssão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 
10/02/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genario Alves 
de Jesus e de Monica Ferreira de Jesus.

O pretendente: LEVI SILVA BARBOSA, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz da Silva Barbosa e de Maria Aparecida de Souza Silva. 
A pretendente: IANKA APARECIDA SILVA BARBOSA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Barbosa e de Maria Nazaré da Silva.

O pretendente: VITOR ROCHA ALEXANDRE SOBRINHO, profi ssão: ajudante de carga 
e descarga, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/04/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Alexandre Sobrinho 
e de Eliene Carvalho Rocha. A pretendente: MARIA ROSIMEIRE RODRIGUES DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Serrinha, BA, data-nasci-
mento: 14/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristino 
Rodrigues dos Santos e de Maria Lucineide dos Santos.

O pretendente: MARCOS FERREIRA CAMPOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Ferreira Campos e de Nair Ferreira 
Campos. A pretendente: STELLA MARIS XAVIER DE FREITAS, profi ssão: gerente de 
loja, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/10/1978, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ismael de Freitas e de Faustina de 
Lourdes Xavier Freitas.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO DE SOUZA, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 19/02/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José de Souza e de Otília Celestina de Souza. 
A pretendente: CÍCERA MARIA DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 19/09/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Manoel da Silva e de Maria Gercina da Silva.

O pretendente: MÁRCIO LINO ALVES, profi ssão: assistente técnico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Indianópolis, PR, data-nascimento: 05/08/1988, residente e domiciliado em Santo 
André, SP, fi lho de Cinesio Simeoni Alves e de Maria Lino Alves. A pretendente: INGRYD 
LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de engenharia, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jucie Teixeira de Oliveira e de Sandra Maria Ferreira Lima de Oliveira.

O pretendente: JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Rodrigues de Oliveira e de Marina 
Madalena Rodrigues de Oliveira. A pretendente: ROSIMEIRE DA ROCHA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Regina da Rocha.

O pretendente: EVERTON FELIX DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 01/09/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivan da Silva e de Sandra Maria Felix. A preten-
dente: JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 05/03/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angela Maria Francisca da Conceição.

O pretendente: JOCIEL DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Piranhas, AL, data-nascimento: 03/11/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Non da Silva e de Zuleide Maria da Silva. A pretendente: CAMILLA 
DA SILVA CARVALHO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pinobaçu, 
BA, data-nascimento: 26/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valderlindo Pereira de Carvalho e de Vanuza Ferreira da Silva.

O pretendente: FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 01/10/1979, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Mauricio dos Santos e de Maria do 
Carmo do Nascimento. A pretendente: VANESSA CRISTINA GOMES, profi ssão: auxiliar 
técnica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Gomes de Oliveira e 
de Elaine Sérgia Joaquim.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS CORREIA, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 18/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Dantas Correia e de Lucia dos 
Santos Correia. A pretendente: LUCIANA BISPO DOS SANTOS, profi ssão: 1/2 ofi cial 
de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 14/11/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maurício Bispo dos Santos 
e de Maria Luzia dos Santos.

O pretendente: PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA SILVA, profi ssão: expedidor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/06/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Antonio da Silva e de Mada-
lena Ferreira de Sousa Silva. A pretendente: TAMIRIS DA SILVA BESERRA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/11/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo de Souza Beserra 
e de Creusa Moreira da Silva Beserra.

O pretendente: RENAN ARANHA LORIS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo da Silva Loris e de Valdirene Aranha Alvarenga. 
A pretendente: LARISSA NASCIMENTO GONÇALVES SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 17/10/2000, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Carlos Gonçalves Silva e de Maria Jeruza 
Santos Nascimento.

O pretendente: BRUNO VENANCIO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de produçaão, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Venancio dos Santos e 
de Clarinda de Souza Ferreira Santos. A pretendente: CINTIA GOMES FERREIRA, 
profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias 
Gomes Ferreira e de Maria Virgem de Souza.

O pretendente: EDSON FRANCISCO DA CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pérola, PR, data-nascimento: 15/07/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro da Cruz e de Luzinete Francisco da Cruz. 
A pretendente: ROBERTA BARROS DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Cruz, CE, data-nascimento: 15/09/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurileusa Barros dos Santos.

O pretendente: WILLIAM JOSE FOGLI, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edgard Camargo Fogli Junior e de Iranilda Isaura Fogli. 
A pretendente: TATIANE CAMPOS INACIO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1993, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de Reginaldo Lucio Inacio e de Andreia Eliziaria Campos.

O pretendente: CLAUDEMIR NASCIMENTO, profi ssão: praticante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Nascimento e de Teresinha de 
Sousa Nascimento. A pretendente: MIRIAN FERREIRA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicilia Ferreira.

O pretendente: MATEUS JOSÉ SANTIAGO FERNANDES, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Francisco Fernandes e de 
Belda Luvia Soares Santiago Fernandes. A pretendente: KATELYN TALIE DE ARRUDA 
BATISTA, profi ssão: negociadora de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcio Jose Batista e de Andrea Regina de Arruda.

O pretendente: ANDERSON DE FREITAS NASCIMENTO, profi ssão: cobrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 30/07/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurício Feitosa Nascimento 
e de Anésia Maria de Freitas. A pretendente: PATRÍCIA DOS SANTOS SANTANA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimilson José 
Santana e de Maria Jurema dos Santos Santana.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES SABINO, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pedro Sabino e de Maria Elenilda Rodrigues 
Sabino. A pretendente: AMANDA BRITO DE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Odilon 
Brito Santos e de Andreia de Brito Almeida Santos.

O pretendente: CRISTIANO MATOS MONJE, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Sergio Monje e de Maria Fatima Matos Monje. A 
pretendente: MARY ANE LOPES RIBEIRO, profi ssão: auxiliar de engenharia, estado 
civil: solteira, naturalidade: Amarante, PI, data-nascimento: 22/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pio Pereira Ribeiro e de Lousey 
Lopes Antunes Ribeiro.

O pretendente: TIÁLISON GOMES SOARES, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira Soares e de Antonia de Maria 
Bezerra Gomes Soares. A pretendente: ANA ZELIA FERNANDES LIMA, profi ssão: 
repositora, estado civil: divorciada, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 
03/02/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Moreno de Lima e de Antonia Fernandes de Lima.

O pretendente: RICARDO SANTOS LIMA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fernandes de Lima e de Maria José de Jesus San-
tos. A pretendente: MARIA JOSÉ MOREIRA PAIXÃO, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 25/04/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Paixão e de Maria Conceição Moreira.

O pretendente: LUIZ PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: fundidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bom Jardim, PE, data-nascimento: 07/04/1957, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Conrado Pereira de Sousa e de Helena Severina 
de Oliveira. A pretendente: SELMA MÁRCIA CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-
nascimento: 28/09/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Willians Kleber Mendes de Oliveira e de Dalva Cardoso de Oliveira.

O pretendente: DOMINGOS LOPES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Porecatu, PR, data-nascimento: 08/02/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Lopes e de Etelvina dos Santos Lopes. A 
pretendente: MARCIA ALAIDE FARIA DE JESÚS, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoelito Faria e de Aparecida Alves.

O pretendente: ELISON LUIS DA SILVA PINHEIRO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Sergio Lopes Pinheiro e de Mara 
Regina da Silva. A pretendente: KARINA VICENTE DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/06/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Vicente da Silva e 
de Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: DENIS DE JESUS OLIVEIRA ROMUALDO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 15/11/1992, residente e domiciliado 
em Poá, SP, fi lho de José Carlos Romualdo e de Zenaide Jesus de Oliveira. A pretendente: 
ANGELA MATOS DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ponto Novo, BA, data-nascimento: 12/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Marinalva Matos da Silva.

O pretendente: FRANCISCO HELIO DE SOUSA JÚNIOR, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Helio de Sousa 
e de Mariza do Nascimento Sousa. A pretendente: ANDRESSA EVELIN MOTA DAS 
CHAGAS, profi ssão: operador de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vitor Pereira das Chagas e de Eva Costa Mota.

O pretendente: ACAUÃ FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão:, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Paula Ferreira dos Santos. A pretendente: ÉVELYN 
DE CARVALHO FARIA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romualdo Faria e de Helena Faria.

O pretendente: VINÍCIUS DOMINGOS DOS SANTOS, profi ssão: assistente de inventário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Domingos dos Santos e 
de Tatiane de Sousa Santos. A pretendente: INGRID PAIVA DE SOUSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Nunes de Sousa e 
de Claudia Morais Paiva de Sousa.

O pretendente: RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Alexandre da Silva e de Antonia 
Maria da Silva. A pretendente: LIDIA CAROLINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Fernandes Ribeiro e 
de Eliane Batista de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: NATÃ DE MATTOS PEREIRA, profi ssão: arquiteto urbanista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias de Mattos Pereira e de Eliana 
Fernandes Eleuterio Pereira. A pretendente: ALINE DA SILVA LIMA, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dari Menezes de Lima e 
de Irani Maria da Silva Lima.

O pretendente: GLEISON ROBERTO DE SOUSA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Trairi, CE, data-nascimento: 05/04/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Rodrigues de Sousa e de Maria José Roberto de 
Sousa. A pretendente: MARIEIDE DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinho José de Oliveira e de Lindaura Maria de Oliveira.

O pretendente: DENIS PASSOS VICCHIETTI, profi ssão: técnico de telefonia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Vicchietti e de Ana Lucia Pas-
sos Vicchietti. A pretendente: GLEICE FREGATI SANTOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Moreira Santos 
e de Eliana Cristina Fregati.

O pretendente: NILTON CESAR DE OLIVEIRA, profi ssão: frentista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Oliveira e de Guiomar Maria Caval-
cante de Oliveira. A pretendente: PRISCILA PRADO DE LIMA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romeu Augusto de Lima 
e de Celia Maria Prado de Lima.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 8

31
C

-8
9A

4-
15

C
A-

B6
3B

.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Página 7São Paulo, quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Continuação

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
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Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn

Orientação. Você está sendo guiado. 
Siga alguns conselhos práticos e sábios que estão sendo 
oferecidos a você e ouça realmente o que está sendo dito, sem 
levar para o lado pessoal (às vezes, isso é ótimo). Veja isso 
como um presente do espírito, comunicando-lhe o que você 
já sabe, e aja conforme for orientado a fazer as mudanças que 
melhor o ajudarão. Você trabalha para esta expansão há algum 
tempo e deve estar vendo os resultados que deseja que se 
manifestem em sua vida. Você tem os talentos, as habilidades 

O pretendente: LUIZ JOSÉ DA CONCEIÇÃO COSTA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 25/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Estanislau Costa e de Maria do 
Carmo da Conceição. A pretendente: SUELLEN FRANCISCA IACHSTET, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Iachstet 
e de Venina Francisca do Amaral Iachstet.

O pretendente: HENRY MATHEUS CHRISTINO DE SOUZA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo de Souza e de 
Claudia Aparecida Christino de Souza. A pretendente: EVELYN BRENDY DE SOUZA 
ALMEIDA, profi ssão: agente especialista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Natanael Augusto de Almeida e de Kelly Cristiane de Souza.

O pretendente: MARCIO FERREIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/08/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Eduardo Ferreira e de Nely 
Antonia Lopes da Silva. A pretendente: SÔNIA APARECIDA TAVARES HONORATO, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benício 
Honorato e de Maria da Penha Tavares Honorato.

O pretendente: RICARDO JANUARIO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Januario dos Santos 
e de Miraldete Telvina da Conceição. A pretendente: ISABEL CRISTINA SILVA 
NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luciene Silva do Nascimento.

O pretendente: GEÚSO PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: técnico de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Quixadá, CE, data-nascimento: 30/03/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Edmilson da Silva e de 
Maria Edna Nascimento Pinheiro. A pretendente: THAMIRES DA SILVA ANDRADE, 
profi ssão: analista de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, 
data-nascimento: 03/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Roberto Andrade e de Antonia Eliane da Silva.

O pretendente: LUCAS LIMA HASHIMOTO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 09/07/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Hashimoto e de Tais Lima da Silva. A pretendente: 
TAMIRIS BRANDÃO MACIEL, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Costa Maciel e de Ilma da Rocha Brandão.

O pretendente: WILLIAM CORREIA MENDES SOARES, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 06/01/1995, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Valdine Mendes Soares e de Santa 
Coelho Correia Soares. A pretendente: ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 04/02/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriana Cristina Fernandes da Silva.

O pretendente: JONACELSON ALVES PESSOA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Paulo Ramos, MA, data-nascimento: 12/08/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Pessoa e de Maria 
Alves Pessoa. A pretendente: GISLAINE MARCELINO DE SOUZA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto de 
Souza e de Severina Marcelino da Silva de Souza.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: THIAGO DE ALVARENGA BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos de Alvarenga Barbosa e de Sarah 
Fereira da Costa Barbosa. A pretendente: POLIANA MARIA DE ARAUJO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Francisco de Araujo 
e de Maria Célia da Silva.

O pretendente: ERICK ALVES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vagner Regis dos Santos e de Cristiane 
Alves. A pretendente: THAÍS DE SOUZA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Carlos Barbosa da Silva e de 
Alzira Moreira de Souza.

O pretendente: ALLAN VINICIUS SILVA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de farmácia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/08/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Welingthon Francisco dos Santos e de Maria Silva Gonçalves. A pretendente: 
PATRICIA SANTANA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero José da Silva e de Zelia 
Santana da Silva.

O pretendente: ERIC JORGE FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos e 
de Roseli Ferreira. A pretendente: DANIELY RODRIGUES ALDERE, profi ssão: analista 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Aldere 
Filho e de Tereza da Cruz Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO APARECIDO QUERINO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Aparecido Querino e de Eliana 
Santos Ferreira. A pretendente: SARA SOARES DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Belizario da Silva 
Neto e de Ivonildes Soares.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belmonte, BA, data-nascimento: 04/09/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Tiburcio da Silva e de Maria do 
Carmo Silva dos Santos. A pretendente: FERNANDA DE JESUS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 
07/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Pereira 
Santos e de Jucélia Alves de Jesus Santos.

O pretendente: AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Guaíra, SP, data-nascimento: 13/03/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cardoso de 
Oliveira e de Maria Lucia de Oliveira. A pretendente: IOLE DE SÁ, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival José 
de Sá e de Inez de Sá.

O pretendente: PAULO RICARDO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 04/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel dos Santos e de Railda 
Conceição do Nascimento. A pretendente: MARCELA SANTANA CHAVES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 19/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Virolli Chaves e 
de Silvana de Jesus Santana.

O pretendente: JOSIEL JOAO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de armazém, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porteiras, CE, data-nascimento: 29/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Jose da Silva e de Valdelice 
Maria da Silva. A pretendente: ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, data-nascimento: 
13/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo 
Rodrigues e de Rosineide dos Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: EDUARDO PINA DE OLIVEIRA JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Eduardo Pina de Oliveira e de Assima Tinani de 
Oliveira. A pretendente: PALLOMA CASTANHA DE ALMEIDA RIBEIRO, profi ssão: 
escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eluisio Otavio 
Ribeiro e de Maria Rosilene de Almeida Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA SOBRINHO, profi ssão: aposentado, 
estado civil: viúvo, naturalidade: Guaçuí, ES, data-nascimento: 03/10/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, Parque São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Souza Oliveira e de 
Maria Marcelino de Oliveira. A pretendente: ESTER RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/08/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gesu Ribeiro e 
de Marivalda Almeida Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ GREGO NASCIMENTO, profi ssão: propagandista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marcos Cesar Nascimento e de Sonia Leiva Grego 
Nascimento. A pretendente: ANA PAULA DE PÁDUA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Várzea Paulista, SP, data-nascimento: 03/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Laurentino da Silva e 
de Hilda Ramos de Padua.

O pretendente: JOSIEL DOS SANTOS SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 16/05/2000, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de João Manoel da Silva e de Helena Maria dos Santos. A pretendente: 
RAQUEL SOARES DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Belizario da Silva Neto e de Ivonildes Soares.

O pretendente: MARCELO FERNANDO DE PAULA, profi ssão: tecnólogo mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 
17/10/1966, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos 
de Paula e de Darci Franco de Paula. A pretendente: REGIANE ALVES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: técnico de enfermagem do traba, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marlene Alves de Oliveira.

O pretendente: LOURIVAL SORIANO DA SILVA, profi ssão: jardineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1965, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Soriano da Silva e de Valdete Soriano da 
Silva. A pretendente: MARIA SOUZA DA SILVA, profi ssão: encarregada de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Mascote, BA, data-nascimento: 14/04/1964, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Vieira da Silva e de 
Alaide Rocha de Souza.

O pretendente: CICERO SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 07/06/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares Filho e de Maria Nazaré de Oliveira. 
A pretendente: AGACY FERREIRA LIMA, profi ssão: arrumadeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 18/06/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Ferreira Lima.

O pretendente: DANILO VIEIRA ZEM, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Darcy Miranda Zem Filho e de Marilda Vieira da Silva. A pretendente: KARINE 
KELLEN DOS SANTOS, profi ssão: diretora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josman Vicente dos Santos e de Damiana de Sousa dos Santos.

O pretendente: FERNANDO ANTONIO MOREIRA, profi ssão: Inspetor de tráfego, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nativo Gomes Moreira e de Maria da 
Luz Moreira. A pretendente: EDINALVA SAMPAIO FIGUEIREDO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinho Sampaio Figueiredo e de 
Maria das Graças Pereira dos Santos.

 

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: PEDRO HUTSCH BALBONI, de nacionalidade brasileira, solteiro, desig-
ner, natural de São Miguel Arcanjo, SP, no dia (23/09/1987), residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Aldo Fogaça Balboni e de Erika Hutsch. A pretendente: 
DANIELE POSTOIEV FOGAÇA TERRA, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, 
natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (16/08/1985), residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Fogaça Terra e de Irina Postoiev Fogaça Terra.
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No varejo não é diferente e 
muitos consumidores pro-
curam por empresas que 

respeitem e contribuam para a 
sustentabilidade no mercado. Um 
estudo global da consultoria Gfk 
aponta que 76% dos consumidores 
esperam que as marcas sejam com-
prometidas ecologicamente.

Além disso, outra exigência é 
que as marcas tenham a obrigação 
moral de respeitar o meio ambiente, 
segundo 28% dos cidadãos. Para 
a diretora executiva do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo 
e Mercado de Consumo (IBEVAR), 
Patricia Cotti, o perfi l do consumi-
dor mudou muito e ele está mais 
exigente com o consome. 

“Hoje, ele está mais consciente 
e procura marcas e produtos que, 
além de oferecerem qualidade, 
respeitem e até benefi ciem o meio 
ambiente. A preservação ecológica 
ganhou muito destaque nos últimos 
tempos e é normal que os consumi-
dores também criem esse compro-
metimento”, comenta a diretora.

Na mesma direção, as marcas 
percebem a mudança no perfi l do 
consumidor e no modo de fazer ne-
gócio, e passam a entregar produtos 
e serviços mais sustentáveis. Essa 

Consumidor do varejo busca 
por marcas sustentáveis

A preservação do meio ambiente ganhou merecida visibilidade e se tornou um dos 
assuntos mais importantes da atualidade

prática aumenta a confi ança na mar-
ca, fi deliza o consumidor, fazendo 
com que ele volte outras vezes para 
adquirir determinado produto, pois 
sabe que é ecologicamente correto, 
e, consequentemente, contribui 
para o crescimento das vendas.

Muitas varejistas usam métricas 
de benchmark de sustentabilidade 
como referência para adotar boas 
práticas de preservação do meio 
ambiente. Deste modo, conseguem 
desenvolver operações mais asserti-
vas nas lojas da marca, contribuindo 
para um setor comercial mais limpo 
e sustentável. Marcas como a Adi-
das, por exemplo, trabalham com 

garrafas de plásticos recicladas na 
produção de tênis de corrida. 

Já no segmento de hiper e su-
permercados, redes como Pão 
de Açúcar e Carrefour dispõe de 
sacolas ecológicas reutilizáveis, as 
famosas ecobags, que visam reduzir 
o uso das plásticas. “Para fi delizar 
o consumidor e criar esse ciclo de 
confi ança, a marca precisa apresen-
tar práticas que realmente mostrem 
ao consumidor que eles estão do 
mesmo lado, trabalhando juntos e 
que possuem o mesmo objetivo”, 
fi naliza Patricia.

Fonte e mais informações:
 (www.ibevar.org.br).

Empresas estão engajadas em oferecer produtos e serviços ecológicos.

e as ferramentas para viver a vida com propósito e em seu 
propósito, e tem a capacidade de realizar o que pensa. Siga 
suas paixões criativas e confi e em si mesmo. É seguro e você 
está cercado por apoio. Você sabe exatamente o que precisa 
fazer. Às vezes, os pensamentos de mudança o impedem de 
tomar as medidas exatas que o levarão à paz, harmonia e 
direção que você deseja para si e para sua vida. Pensamento 
de hoje: As experiências da vida o estão levando à sua 
expansão contínua e está tudo bem. 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.

Uma pesquisa realizada por um instituto de Hong 
Kong revelou que a taxa de aprovação da chefe do 
Poder Executivo, Carrie Lam, permanece próxima de 
um recorde negativo, mesmo após ela ter arquivado 
um controverso projeto de lei de extradição.

O instituto de Pesquisa de Opinião Pública de 
Hong Kong divulgou os resultados de sua última 
pesquisa na terça-feira (24). Ela foi realizada por 
telefone de segunda até quinta-feira da semana 
passada com mais de mil pessoas. A aprovação de 
Lam ficou em 24,9 por cento, e está entre as mais 

baixas desde que assumiu o cargo em 2017. Sua 
taxa de aprovação permanece abaixo de 30% desde 
o mês passado.

O projeto de lei de extradição, que teria permitido 
que acusados de crimes fossem enviados à China 
continental para julgamento, causou enormes pro-
testos no mês de junho em Hong Kong. As manifes-
tações têm dado poucos sinais de que vão cessar 
apesar de Lam ter anunciado em 4 de setembro 
que o projeto havia sido arquivado definitivamente 
(NHK/ABr). 

Líder de Hong Kong tem nível negativo de popularidade
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Especial

#tenhacicatrizes

Marcelo Salvo

As 16 Competências mais

importantes para hoje

Marcelo Salvo (*)

Cada dia mais as competências comporta-
mentais, estão sendo exigidas para os pro-

fi ssionais do mercado de trabalho, uma tarefa 
que não é fácil, porque se fossemos enumerar 
a quantidade de linhas de raciocínio publica-
das por diversas entidades que tentam prever 
as futuras necessidades, teríamos mais de 30 
competências e muitos de nós sabemos que o 
mercado não está aberto para que coloquemos 
todas em prática, hora pela cultura das empre-
sas, hora pela falta de entendimento de alguns 
pares, líderes ou equipes.

Eu preferi nesse artigo não prever nenhuma 
competência do futuro, mas relacionar aquelas 
que já são necessárias no mercado de trabalho e 
que dependem apenas de você para aperfeiçoar, 
se desenvolver e colocar em prática aos poucos.

Tudo isso dependerá do seu modelo mental 
momentâneo, para poder atender todas as 16 
competências citadas em pouco tempo.

1 – Curiosidade – Sem a curiosidade para 
buscar novos conhecimentos, novas habilidades 
e novos caminhos, não existirá sustentabilidade 
profi ssional, você precisa ser uma pessoa curiosa 
a ponto de descobrir o que ainda não conhece 
e se diferenciar na sua função.

2 - Contador de Histórias – Roteirizar e 
Contar histórias é uma habilidade antiga e 
envolvente, as pessoas prestam atenção em in-
formações passadas por intermédio de histórias, 
essa nova roupagem para apresentarmos uma 
ideia, números e conceitos, gera engajamento, 
conhecimento e muitas vezes atitude.

3 – Gestão de Tempo - Se torna cada dia mais 
importante planejar suas tarefas da semana, de-
fi nir prioridades, e dar atenção plena naquilo que 
está fazendo evitando as distrações, com isso o 
profi ssional produzirá mais e terá um dia mais leve.

4 – Resolver Problemas – Aceitar que sem-
pre existirá problema para ser resolvido e que 
você não deve fugir deles e sim pensar em uma 
solução para cada um deles, fará de você uma 
pessoa mais comprometida, engajada com a 
empresa, o cliente e seus objetivos.

5 - Ser Resiliente – Entender os porquês 
das coisas, não olhar só para o lado negativo 
do ambiente onde vive e encontrar motivos que 
estejam ligados aos seus valores e princípios para 
continuar caminhando é de extrema importância 
para seu equilíbrio mental e físico.

6 – Ter Empatia – Estar lado a lado com pes-
soas diferentes, mesmo assim tentar se colocar 
na posição delas e encontrar pontos de conexões 
para criar relacionamentos saudáveis, vai te fazer 
aumentar sua rede de relacionamento.

7 – Comunicação Assertiva – Quando nos 
comunicamos a responsabilidade de se fazer 
entender é nossa, precisamos ter certeza se o 
outro entendeu o que falamos, e corrigir nossa 
forma de se expressar de acordo com as limi-
tações de cada pessoa.

8 - Saber Negociar e Vender – Ter habilida-
de de entender a necessidade do cliente, fazer 
perguntas assertivas, fechar acordos e ajustes 
focando o ganha ganha e entregando soluções 
e experiencias surpreendentes.

9 – Adaptabilidade – Duas coisas são certas 
na vida, 1º que morreremos um dia, 2º que as 

mudanças sempre existirão, então é necessário 
mudar o comportamento para se adaptar a 
realidade, para aprender coisas novas e para 
interagir com o mundo.

10 – Gestão de Pessoas – Ter capaci-
dade de liderar equipes de ambos os sexos, 
multidisciplinares, entender as diferenças 
de gerações, desenvolver pessoas, mostrar o 
caminho para atingir o objetivo e ser facili-
tador disponibilizando ferramentas para que 
as coisas aconteçam com maior facilidade, é 
a função do líder.

11 - Visão Empreendedora – Pensar como 
o dono do negócio, ter noções de gestão, bom 
controle emocional, buscar alternativas constan-
tes para crescer, interagir com os stakeholders 
do mercado, se tornando sustentável em seus 
relacionamentos, abrirá portas como colabora-
dor ou empreendedor.

12 – Inovação – Dedicar um tempo do dia ou 
da semana para pensar diferente, utilizando a 
criatividade para criar, mudar e se transformar 
processos, procedimentos, produtos e serviços 
é a saída para ganhar espaço no mercado.

13 – Atitude – Evitará a burocracia, facilitará 
as decisões que envolvam riscos e fará com que 
os conhecimentos e habilidades sejam colocados 
em prática, de forma efi caz e rápida.

14 - Inteligência Emocional – Se torna 
necessário a cada dia, ter a capacidade de re-
conhecer e avaliar os seus próprios sentimentos 
e os dos outros, para saber lidar com eles de 
forma inteligente e mais leve.

15 – Visão Sistêmica – Nem todo mundo 
consegue enxergar e compreender os refl exos 

de uma ação na rotina de todos os setores e 
pessoas envolvidas em um processo e por isso 
rotineiramente muitos setores se afastam.

16 – Humanizar Relações – Ouvir com 
atenção, ter foco nos comportamentos e 
necessidades do cliente para surpreendê-los, 
proporcionando experiências extraordinárias 
para eles, causará fi delização com certeza.

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profi ssional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com especiali-

zado em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP . Professor de Pós e 

MBA na B. I. International e Senac , é também Escritor do 
livro Atitude Profi ssional.

Pesquisador do Centro de Estudos 
da Metrópole analisa mercado de 
ônibus coletivo na cidade de São 
Paulo

Janaína Simões/Assessoria de Comunicação do CEM/Jornal da USP

Pesquisa desenvolvida no Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM) da USP mostra que grande parcela do mercado de 
ônibus coletivos em São Paulo é controlada por seis grupos 

de proprietários e famílias desde pelo menos a década de 1980. 
No entanto, processos como a municipalização do sistema, em 
1992, a privatização da Companhia Municipal de Transportes 
Coletivos (CMTC), em 1995, e a recontratação de empresas em 
2002, com a entrada dos permissionários, trouxeram novos atores 
para o sistema, mudando a cara desse mercado.

Há maior mudança de proprietários do que se imagina, sobretudo 
quando se percebe a constituição de um novo oligopólio a partir 
de fi ns da década de 2000, formado pelos antigos cooperados, 
hoje permissionários. “Ou seja, hoje observamos a existência 
de dois grandes oligopólios, resultando em maior concentração 
de capital”, explica Marcos Vinícius Lopes Campos, no artigo 
Os “altos círculos” no mercado de transportes de São Paulo, 
publicado na Revista Brasileira de Gestão Urbana (URBE). “É 
preciso um ajuste da narrativa sobre a atuação do setor privado 
no setor”, completa.

O pesquisador investiga os processos de constituição e trans-
formação do mercado de empresas privadas operadoras de 
ônibus, fazendo uma análise descritiva sobre a composição do 
mercado ao longo das últimas décadas. Com base em um banco 
de dados inédito, que inclui dados de vínculos de propriedade e 
da frota das empresas responsáveis pela operação dos serviços 
de ônibus no município de São Paulo, Campos analisa duas di-
mensões do mercado privado: os vínculos de propriedade entre 
pessoas físicas e jurídicas nos mercados como um todo, e os graus 
de concentração de capital para os anos de 1983, 1992, 1997 e 
2015. O estudo não abordou o resultado da licitação feita pela 
prefeitura em 2019.

O artigo integra a pesquisa que Campos realizou em seu 
mestrado em Ciência Política na USP, Ferramentas de governo: 
instrumentação e governança urbana nos serviços de ônibus em 

Concentração de capital no sistema de 
ônibus aumenta nas últimas décadas

Segundo o estudo, políticas públicas das últimas décadas mudaram a cara do mercado,
mas concentração aumentou.

Cecília Bastos / USP Imagens

São Paulo, na qual trata da centralidade da compreensão dos 
efeitos das ferramentas e tecnologias eletrônicas na estruturação 
de relações de poder, da lucratividade e do controle estatal sobre 
a prestação do serviços de ônibus na capital paulista.

Nessa pesquisa, orientada pelo vice-coordenador do CEM, 
professor Eduardo Marques, Campos analisa três elementos 
interconectados politicamente e sobrepostos no espaço, o 
governo da receita tarifária, das linhas de ônibus e dos dados 
operacionais referentes à coleta de passageiros. Os principais 
argumentos da dissertação foram publicados no capítulo nove 
do livro do CEM A Política do Urbano em São Paulo, organizado 
por Marques.

Estudando as últimas quatro décadas, a pesquisa argumenta 
que “este período pode ser caracterizado como um processo 
histórico de longo prazo da transição do padrão de governança 
analógica para o eletrônico. Por meio da reinstrumentação das 
políticas públicas, levadas a cabo, sobretudo, por governos de 
centro-esquerda, esta transição teve como principal resultado 
a expansão substantiva das capacidades estatais regulatórias e, 
em um caso que vai na contramão das teorias sobre o capitalis-
mo regulatório, até mesmo da capacidade estatal de provisão. O 
que surge deste quadro é que não é possível sugerir relações de 
captura entre Estado e empresas privadas no município de São 
Paulo, mas sim de construção mútua, de simbiose”.

Na pesquisa referente ao artigo publicado na URBE, os indica-
dores mostram que o mercado entre as concessionárias está muito 
mais concentrado do que antes, ou seja, há menos proprietários 
diferentes no setor. Em sua análise, Campos tomou a magnitude 
das frotas disponibilizadas por cada empresa como proxy das 
parcelas de mercado. O autor identifi cou que um grupo de seis 
proprietários, dos mais antigos, detinha 46,92% do mercado em 
1997; em 2015, passou a ter 77,2% do mercado. Por outro lado, o 

trabalho demonstra também que uma tendência similar é encon-
trada entre os novos atores, os antigos cooperados. Neste, uma 
mínima parcela entre antigos operadores tornou-se proprietária 
de grandes empresas, demonstrando a existência de um processo 
abrupto de constituição de um segundo oligopólio no setor.

Dentro dos 77,2% do mercado ocupado por apenas seis conces-
sionários em 2015, 42,15% estavam nas mãos das empresas VIP, 
Via Sul (hoje Via Sudeste Transportes Urbanos), Viação Campo 
Belo, Expandir (hoje Viação Metrópole Paulista) e Viação Cidade 
Dutra (que hoje integra a Viação Grajaú, mais conhecida como 
Bola Branca), todas pertencentes a um mesmo grupo, o da família 
do empresário José Ruas Vaz. O restante dessa fatia concentrada 
do mercado se divide entre os grupos empresariais Belarmino 
Marta, Tupi, Gatusa e Santa Brígida. Todos estão atuando pelo 
menos desde os anos 1980.

Em 1983, o Grupo Ruas detinha 29,77%; passou para 39,76% 
em 1992, depois caiu para 30,72% em 1997, chegando ao pata-
mar atual de mais de 40%. A viação Sambaíba detinha 6,47% do 
mercado em 1983 e passou para 14,45% do total do mercado 
entre os concessionários em 2015. O aumento ocorreu também 
com a Santa Brígida: de 2,91% em 1980, passou para 9,46% desse 
mercado em 2015.

A Viação Gato Preto detinha 8,38% em 1983, caiu a 3,91% em 
1997, mas voltou a subir e em 2015 detinha 5,10% do mercado 
relativo às concessionárias. A empresa Gatusa detinha 2,18% do 
mercado em 1983; caiu para 1,56% em 1997, mas voltou a ter 
mais espaço, com 3,06% de participação em 2015. A Tupi ocu-
pava 2,48% do mercado em 1983, caindo para 1,74% em 1997, 
ampliando a participação em 2015 para 2,96%. “Nem todos esses 
proprietários têm estratégia de expansão de mercado, apesar de 
terem conseguido sobreviver a todo o período e às mudanças”, 
ressalta o pesquisador.

A implementação do Bilhete Único, em 2002, permitiu 
a obtenção de dados mais precisos sobre

o número de passageiros.
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