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“Não venci todas 
as vezes que lutei, 
mas perdi todas as 
vezes que deixei 
de lutar”. 
Cecília Meireles (1901/1964)
Escritora brasileira
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MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto 
Campos Neto, negou 

ontem (26), em Brasília, que 
haja estudos para mudar a 
remuneração da caderneta 
de poupança. “Não existe 
nenhum estudo de mudança 
de remuneração de poupan-
ça sendo feito pelo Banco 
Central neste momento”, 
respondeu ao ser perguntado 
sobre a possibilidade de troca 
da remuneração pela Taxa 
Referencial pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Ele fez a afi rmação durante 
apresentação do Relatório 
Trimestral de Infl ação. Afi r-

Presidente do Banco Central 
nega estudo para mudar 
remuneração da poupança

mou que o BC acompanha 
apenas as migrações de fl uxos 
de investimentos. “Acompa-
nhamos sempre as migrações 
de fl uxos de investimentos e 
se essa migração está sendo 
feita de forma saudável”, disse. 
Desde maio de 2012, há regras 
diferentes para o cálculo da 
poupança de acordo com o nível 
da Taxa Selic. Quando a Selic 
fi ca igual ou acima de 8,5% ao 
ano, a caderneta rende 6,17% 
ao ano (0,5% ao mês) mais a 
TR (taxa referencial), tipo de 
juro variável.

Abaixo de 8,5% ao ano, a 
caderneta rende 70% da taxa 
Selic, mais a variação da TR. 
Com rendimento de 70% da 

Taxa Selic, a poupança está se 
tornando menos atrativa por-
que os juros básicos estão no 
menor nível da história: 5,5% 
ao ano. O presidente do BC 
disse ainda que o projeto de 
pagamentos instantâneos no 
Brasil será concluído em 2020. 
Por meio do pagamento instan-
tâneo, a ideia é que pessoas e 
empresas possam transferir 
dinheiro em tempo real, sem 
restrição de horário.

As transações com dinhei-
ro em espécie ou por meio 
de transferências bancárias 
(TED e DOC) e débitos serão 
substituídas pelos pagamentos 
instantâneos. “Temos uma 
agenda ambiciosa de pagamen-

Campos Neto: o papel do BC é fazer intervenções no mercado de câmbio quando há disfunções,

e a melhor forma de contribuir com o crescimento é manter a infl ação estável.

tos instantâneos. É possível 
terminar o projeto ainda em 
2020”, disse Campos Neto. Há 
uma preocupação entre bancos 
centrais no mundo de fragmen-

tação do mercado, “com vários 
sistemas isolados que não falam 
entre si”. No Brasil, disse, a 
ideia é ter um sistema central. 
Acrescentou que o sistema de 

pagamentos instantâneos vai 
permitir reduzir a circulação 
de papel moeda no país, o que 
é benéfi co por questões de 
segurança e de custo (ABr).

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, convo-
cou ontem (26), os dirigentes 
do ensino superior, a se or-
ganizarem para autorregular 
o setor. “A oportunidade é 
gigantesca, vocês estão diante 
de um governo liberal, que vai 
dar liberdade para vocês e vai 
cobrar responsabilidade das 
suas ações”, disse no Fórum 
Nacional do Ensino Superior 
Particular Brasileiro.

Ao detalhar a proposta, o 
ministro usou como exemplo 
o mercado de capitais, que 
tem regulação da BSM, órgão 
da bolsa de valores que super-
visiona o setor, complemen-

Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub.

Os ministros enfatizaram 

a necessidade de uma ação 

internacional mais efetiva 

sobre mudança do clima.

FGTS para trabalhadores
O pagamento de até R$ 500 por 

conta do FGTS começa hoje (27) 
para os trabalhadores nascidos em 
maio, junho, julho e agosto com 
poupança ou conta-corrente na 
Caixa. O pagamento para as pes-
soas nascidas em janeiro, fevereiro, 
março e abril, foi liberado no último 
dia 13. Para trabalhadores nascidos 
em setembro, outubro, novembro e 
dezembro, o pagamento será feito 
a partir do dia 9 de outubro.

O Banco Central (BC) aumen-
tou ligeiramente a previsão de 
crescimento da economia para 
este ano e prevê, ainda com 
“elevado grau de incerteza”, me-
lhora no ritmo de expansão em 
2020. A projeção para a expan-
são do PIB passou de 0,8% para 
0,9% em 2019, de acordo com o 
Relatório de Infl ação, divulgado 
ontem (26), em Brasília.

“Para o PIB de 2020, ainda 
com elevado grau de incer-
teza, projeta-se crescimento 
de 1,8%. Ressalte-se que essa 
perspectiva está condicionada 
ao cenário de continuidade 
das reformas e ajustes neces-
sários na economia brasileira 
e pressupõe que o ritmo de 
crescimento subjacente da 
economia, que exclui os efeitos 
de estímulos temporários, será 

Para o PIB de 2020, ainda com elevado grau de incerteza, 

projeta-se crescimento de 1,8%.

O presidente Jair Bolsonaro 
deu posse ontem (26) a Augus-
to Aras como procurador-geral 
da República, para um mandato 
de dois anos.

Em solenidade no Palácio 
do Planalto, Aras disse que 
sua gestão será pautada pelo 
diálogo, respeito à Constituição 
e “princípio da legalidade, com 
respeito a todos os valores que 
encarnam a alma do brasileiro 
e o espírito da nação”. 

Defendeu a independência, 
destacou a missão de cada um 
dos Três Poderes da República 
e agradeceu a oportunidade de 
conduzir o MP como presidente 
do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, que congrega 
todos os MPs, estaduais e da 
União. Aras já começa a pensar 
a estrutura e reorganizar os tra-
balhos administrativos da PGR. 
“Queremos um Ministério Pú-

blico Federal (MPF) moderno”, 
ressaltou. A cerimônia formal de 
posse está programada para o dia 
2 de outubro, na sede da PGR. 

Durante o ato de posse, no 
Palácio do Planato, o presi-
dente Bolsonaro disse que o 
novo procurador-geral “é um 
guerreiro que vai ter em uma 
de suas as mãos a bandeira do 
Brasil e na outra a Constituição” 
e que o MP tem que continuar 
altivo, independente e extre-
mamente responsável.

“A responsabilidade dele é 
enorme porque muita coisa de 
interesse do Brasil passa pelo 
MP e nós sabemos a importân-
cia desse órgão no destino da 
nossa nação. Não é apenas fi scal 
da lei, outras atribuições cabem 
a ele, em grande parte nós brasi-
leiros estaremos perfeitamente 
alinhados com suas decisões”, 
disse Bolsonaro (ABr).

Posse do procurador-geral da República, Augusto Aras,

no Palácio do Planalto.
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Wilson Dias/ABr

José Cruz/ABr
O Congresso Nacional pro-

mulgou, ontem (26), em ses-
são solene, parte da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) da cessão onerosa que 
autoriza o governo a realizar 
o megaleilão de áreas de ex-
ploração e produção do pré-
-sal previsto para o início de 
novembro.

A medida é resultado de um 
acordo feito entre os presiden-
tes do Senado, Davi Alcolum-
bre, da Câmara, Rodrigo Maia e 
o ministro da Economia Paulo 
Guedes. 

“A promulgação dessa me-
dida é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil”, 
ressaltou Alcolumbre, que 
presidiu a sessão. O leilão 
é considerado um dos mais 

A medida é resultado de um acordo feito entre os presidentes do 

Senado, da Câmara e o governo.

Fa
bi

o 
R

od
rig

ue
s/

A
B

r

Marcelo Camargo/ABr

Após sua reunião anual à 
margem da 74ª sessão da Assem-
bleia Geral da ONU, em Nova 
York, os ministros dos Negócios 
Estrangeiros e das Relações Ex-
teriores do Brics (Brasil, China, 
África do Sul, Rússia e Índia) 
reafi rmaram ontem (26) seu 
compromisso com um mundo de 
paz e estabilidade. Destacaram 
o enfoque especial dado este 
ano ao tema do desenvolvimen-
to sustentável. 

Segundo o Itamaraty, os 
ministros também enfatizaram 
a necessidade de uma ação 
internacional mais efetiva 
sobre mudança do clima. “Re-
afi rmaram o compromisso dos 
países do Brics com a plena 
implementação do Acordo de 
Paris, adotado sob os princípios 
da Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre Mudança do 
Clima, incluindo os princípios de 
responsabilidades comuns po-
rém diferenciadas e respectivas 
capacidades, à luz de diferentes 
circunstâncias nacionais”.

Os chanceleres manifestaram 
preocupação com os contínuos 

Promulgada PEC que dá sinal verde 
para megaleilão do pré-sal

serão distribuídos entre União, 
estados e municípios. Ainda 
não há consenso sobre a dis-
tribuição desse valor.

Pelo acordo, o governo fede-
ral se compromete a dar 3% de 
sua parte – de 70% dos R$ 72,8 
bilhões – a estados produtores, 
no caso, o Rio, onde estão os 
blocos que serão explorados. 
A fatia da União fi ca em 67%, 
municípios com 15% e estados 
com 15%, sendo que Rio de 
Janeiro vai ganhar 3%, ou R$ 
2,1 bilhões a mais. “Esses 3% 
adicionais representam recur-
sos importantes para recuperar 
a situação fi scal do estado. Vão 
dar um respiro a mais. Estamos 
ajudando a salvar o estado”, 
afi rmou o senador Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ) (ABr).

atrativos dos últimos anos. 
O governo estima arrecadar, 
em bônus de assinatura, R$ 

106,5 bilhões. Desse total, R$ 
33,6 bilhões vão indenizar a 
Petrobras e R$ 72,8 bilhões 

Augusto Aras toma posse 
na Procuradoria-Geral

da República

Ministros dos Negócios 
do Brics defendem paz

e estabilidade

confl itos em várias regiões do 
mundo, que comprometem 
a segurança e a estabilidade 
internacionais e reafi rmaram 
seu compromisso com soluções 
pacífi cas por meios políticos e 
pelo engajamento diplomático.

“Os ministros reiteraram sua 
forte condenação ao terroris-
mo em todas as suas formas 
e manifestações em qualquer 
momento, em qualquer lugar 
e por quem quer que o tenha 
cometido”, diz a nota (ABr). 

Crescimento da economia 
em 0,9% este ano e

1,8% em 2020

gradual”, disse o relatório.
O resultado melhor que o es-

perado para o PIB do segundo 
trimestre de deste ano favo-
receu o ajuste na estimativa 
para 2019. A previsão para o 
crescimento da agropecuária 
passou de 1,1% para 1,8%. A 
projeção para o desempenho 
da indústria apresentou ligeira 
redução de 0,2% para 0,1%, 
com recuo na estimativa para 
a indústria extrativa e elevação 
ou estabilidade nos demais se-
tores. A previsão de crescimen-
to para produção e distribuição 
de eletricidade, gás e água foi 
mantida em 2,8%.

A estimativa de crescimento 
para o setor de serviços em 
2019 foi mantida em 1%. Já a 
previsão para o crescimento do 
consumo das famílias foi revista 
de 1,4% para 1,6%, incorporan-
do impacto da liberação extra-
ordinária de recursos do FGTS 
e do PIS/Pasep. A previsão 
para 2020 é que as atividades 
da agropecuária, da indústria 
e de serviços avancem 2,6%, 
2,2% e 1,4%, respectivamente. 
O BC destacou a expectativa 
de aumento da produção de 
petróleo e de continuidade da 
recuperação da produção de 
minério de ferro (ABr).

Weintraub defende que 
universidades privadas

se autorregulem
tando a atuação da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). 
Os termos exatos, no entanto, 
vão depender, de acordo com 
o ministro, de uma negociação 
das universidades privadas com 
o setor público. “Eles têm que 
se organizar e apresentar uma 
proposta. Com base nessa pro-
posta, a gente vai dar mais ou 
menos liberdade”, disse.

“Autorregulação é quando 
você respeita os indivíduos e as 
instituições legítimas se organi-
zam coletivamente e tomam as 
suas próprias decisões, punin-
do, em um primeiro momento, 
ações que não estão alinhadas, 
e até expulsando indivíduos. 
Você mantém, nessa primeira 
etapa, a autorregulação, e na 
supervisão do Estado, uma mão 
mais pesada para bater”, disse 
Weintraub.

Weintraub adiantou que nos 
temas mais delicados deve 
haver mais controle do gover-
no, enquanto nas situações 
menos sensíveis o setor terá 
mais margem para determinar 
as próprias regras. “[Curso de] 
Medicina, eu acho que tem que 
ter menos liberdade porque é 
uma coisa nevrálgica. Um curso 
que é ligado a uma coisa mais 
etérea poderia ter um pouco 
mais de liberdade”, acrescen-
tou (ABr).
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News@TI
Tour em realidade virtual pela Catedral de 
Notre-Dame
@No último fi nal de semana – 21 e 22 de setembro –, visitantes do 

European Heritage Days, evento que celebra e valoriza a cultura 
e os patrimônios europeus, tiveram uma experiência inédita: foram os 
primeiros a usar a realidade virtual para fazer um tour pela Catedral 
de Notre-Dame. A experiência aconteceu na sede da UNESCO, em 
Paris, e foi desenvolvida com base na versão da Notre-Dame criada 
pela Ubisoft em 2014 para o jogo Assassin's Creed: Unity, que se 
passa em Paris durante a Revolução Francesa. Durante a visita vir-
tual, os visitantes puderam conhecer ou redescobrir dez ambientes 
da histórica catedral, como a nave, o transepto e a área do coral, e 
admirá-la sob ângulos não acessíveis normalmente, como de cima 
da Notre-Dame ou sobrevoando em um balão (http://ubisoft.com).

“Planeta Startup” estreia hoje na tela da Band
@Ontem (26), às 22h45, a Band estreiou o reality show Planeta Startup. 

O objetivo do programa é dar ainda mais energia ao movimento do 
empreendedorismo nacional, criando oportunidades reais de negócio a um 
grupo de novas startups e investidores, contando essa história para todo 
o Brasil. Uma produção da Band e da Estilingue Filmes, o reality show 
apresentado pela jornalista e economista Ana Luísa Medici vai contar com 
a participação das startups mais inovadoras do Brasil em uma disputa emo-
cionante nunca antes vista na televisão brasileira. “O programa tem como 
missão acelerar startups e mostrar como esse ecossistema funciona para 
o público. Hoje qualquer pessoa é benefi ciada pela revolução tecnológica 
das startups, mas poucas conhecem com profundidade este universo. 
Ainda é algo muito segmentado", analisa Ana Luísa Medici.

Pré-inscrições do TPS 2019 são estendidas até 
domingo (29)
@As pré-inscrições para a quinta edição do Teste Público de 

Segurança (TPS) 2019 do Sistema Eletrônico de Votação serão 
prorrogadas até o próximo domingo (29). O novo edital com a exten-
são do prazo está disponível na página do evento, no Portal do TSE. 
Em decorrência da prorrogação, os marcos 1 a 4 do cronograma do 
TPS serão remarcados com mais sete dias. Assim, a publicação das 
pré-inscrições aprovadas ocorrerá no dia 3 de outubro; o prazo para 
apresentação de recurso referente à fase da pré-inscrição irá de 4 a 
8 de outubro (http://www.justicaeleitoral.jus.br/tps/).

COLUNA DO HERÓDOTO

O governador não 

pode roubar, nem 

deixar roubar. Para 

isso o Estado fi xa 

o olho nele não só 

durante o período que 

está no poder, mas 

principalmente quando 

saí.  

O governador não pode 
sair do poder mais rico 
do que no momento que 

entrara. Para isso existe um 
grupo de funcionários de car-
reira, honestos, e leal ao povo 
e ao Estado, incorruptível que 
não deixa passar nada. Fazem 
um relatório minucioso, sem 
a interferência do mandatário  
e enviam para as autoridades 
superiores do pais. Uma vez 
fi ndo o período de governo 
ele deve estar em local certo 
e sabido e se apresentar a 
qualquer  tribunal que exija a 
sua presença. 

Pode se defender por escrito 
ou oralmente e se valer de 
advogados caríssimos, gente 
geralmente formada na melhor 
universidade do pais, caso não 
comparecer poder ser conde-
nado à revelia e ter o nome in-
cluído na lista dos procurados 
pela justiça dentro ou fora do 
Brasil. As investigações geral-
mente ocorrem na capital do 
país com o acompanhamento 
de toda elite da burocracia, e 
serve de exemplo aos demais.

O governador não pode pra-
ticar o nepotismo, ainda que 
essa prática fosse comum na  
sociedade brasileira. Parentes 
tinham que ser mantidos  longe 
do governo e principalmente 
do cofre público. Nomeá-los 
para embaixadas, nem pensar. 
Era um verdadeiro crime de 
lesa pátria, mesmo que fosse 
para uma embaixada na Índia, 
Sree Lanka. China ou Japão. Na 
Europa, nem persar. 

Mesmo que quisesse estaria 
fora do seu alcance de poder. 
Postos na Justiça ou em ou-
tros órgãos governamentais 
também estavam sob vigilância 
para que parentes e amigos 
não se instalassem neles e 
formassem uma quadrilha 
para assaltar os pagadores de 
impostos. 

Todos deveriam ser escolhi-

dos de acordo com a capacida-
de administrativa e ter cursado 
escolas que os recomendavam 
a gerir parte do aparelho do 
Estado, como gostavam alguns 
de rotular a máquina admi-
nistrativa que incluía não só 
a coleta de  impostos, mas a 
construção de obras ´públicas 
civis ou militares. 

Os habitantes constante-
mente reclamavam que o go-
verno não investia o sufi ciente 
para que a população pudesse 
ter, pelo menos, uma qualidade 
de vida, ainda que muitos vi-
vam como escravos em taperas 
fétidas e construídas de sobras 
de material dos poderosos.       

A questão central é a quanti-
dade de bens móveis e imóveis 
que o governador possuí  na 
época da posse e quanto ti-
nha no momento que deixava 
o cargo. Uma conta fácil de 
fazer. Não é fácil esconder 
fortunas uma vez que ele é  um 
latifundiário ou ligado a eles. O 
Brasil precisava do agro negó-
cio para manter equilibrada a 
sua balança de pagamentos e 
de comércio, e os fazendeiros 
sabiam disso. 

Por isso tinham acesso ao 
gabinete governamental com 
preferência e sempre que 
possível recebiam as comitivas 
de políticos em suas fazendas  
com o que dispunham de 
melhor. Podiam fi car o tempo 
que quisesse, alguns gostavam 
de caçar, outros de pescar e  
outros apenas repousar uns 
dias e   trocar ideias com os 
latifundiários da região. 

A constituição era clara e 
do conhecimento de quem 
aceitasse o cargo. Era mais 
conhecida como O Regimento 
do Governador-Geral foi criado 
por Dom João III e trazido ao 
Brasil por Tomé de Sousa, 
então Governador-Geral do 
Brasil com o princípio de nor-
tear a administração colonial 
do Brasil por Portugal. Com 
48 artigos, que disciplinava 
detalhadamente a instalação 
do governo, concessão de 
sesmarias, organização do co-
mércio, medidas para a defesa, 
trato aos índios, invasores e 
outros mais.

(•) - É editor chefe e âncora do
Jornal da Record News.
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Ciência e Tecnologia

O que podemos esperar da Libra, 
a criptomoeda do Facebook

O tema criptomoedas inaugura mais uma polêmica: o projeto Libra. Recentes declarações do 
presidente dos EUA, Donald Trump, em seu Twitter, atacam o bitcoin e a Libra, uma nova moeda 
virtual anunciada há pouco pelo Facebook

Pedro Birindelli (*)

O comentário de Trump aconteceu 
dias antes das audiências ocorridas 
este mês diante do Comitê Bancário 

do Senado e da Câmara norte-americana 
que discutiram aspectos legais do projeto. 
Para se ter uma ideia do ânimo acirrado 
das discussões, um projeto de lei foi apre-
sentado após as declarações de Trump sob 
o título “Keep Big Tech out of Finance”. 
Certamente, esse ainda será assunto que 
fi cará um bom tempo em evidência.

Mas, afi nal, o que é este projeto? O que 
tem a ver com o bitcoin? Ou com o dólar 
americano? Quais os possíveis motivos 
que levam o governo dos Estados Unidos 
a atacar as criptomoedas?

No site ofi cial da organização www.libra.
org, é possível encontrar um vídeo introdutó-
rio que deixa explícito o objetivo do projeto 
em criar um novo sistema monetário global, 
desenhado para a era digital e que seja sim-
ples e rápido, sendo utilizado como meio de 
pagamento e transferência de valores entre 
pessoas do mundo todo, empoderado pelo 
uso da tecnologia blockchain, que conferirá 
ao sistema segurança e aces-
sibilidade.

É importante ressaltar ou-
tros dois fatores desse proje-
to: o primeiro, a intenção de 
lastrear a Libra (nome dado 
a criptomoeda resultante do 
projeto de mesmo nome) a uma 
reserva de ativos estruturada 
para que haja a preservação 
do capital e liquidez. De uma 
forma direta, estamos falando 
de um fundo de títulos públicos 
emitidos por governos estáveis 
que tenham um grande volume 
diário de negócios, com o obje-
tivo único de prover baixíssima 
volatilidade para o sistema 
monetário Libra, garantindo 
assim que o valor de hoje seja 
o mesmo em uma semana, 
propriedade fundamental para 
a utilização como meio de pagamento.

O segundo fator relevante é o modelo 
de organização, baseado na associação de 
diversas empresas e agentes privados de 
todo o mundo, ou seja, apesar do Facebook 
estar na liderança do projeto, por inter-
médio da subsidiária Calibra, criada para 
esse fi m, está muito bem acompanhado, 
tendo como associados gigantes que atuam 
em mercados como: meios de pagamento 
(Mastercard, Visa e PayPal); tecnologia e 
telecomunicações (Vodafone, eBay, Spotfy, 
Uber), e ainda empresas de capital de risco, 
organizações internacionais e sem fi ns lu-
crativos e por fi m instituições acadêmicas.

Cabe destacar que o Facebook, ape-
sar de estar liderando o projeto, terá os 
mesmos privilégios e obrigações que os 
demais membros fundadores, durante a 
operação do sistema. A atual rede já tem 

um peso bastante importante, 
porém é previsto que esse 
grupo aumente ainda mais, 
chegando a cerca de 100 or-
ganizações até o lançamento 
da plataforma, previsto para 
o primeiro semestre de 2020.

Muitos fatores operacionais 
desse novo sistema de mo-
eda digital ainda não foram 
esclarecidos, principalmente 
pelo fato de ainda estar em 
desenvolvimento. No entan-
to, a partir do documento 
técnico disponível no portal, 
conseguimos desenhar o fun-
cionamento básico da rede.

Inúmeros aspectos dife-
renciam essa plataforma das 
demais criptomoedas, como 
o estabelecimento de um 

padrão global de identidade, necessário 
para que o sistema funcione dentro dos 
termos de regulamentação existentes 
de lavagem de dinheiro e a entrega de 
um nova plataforma de desenvolvimento 
de aplicações, ou smart contracts, o que 
permite que as possibilidades de aplicação 
dessa tecnologia sejam infi nitas.

Caso os planos da associação Libra se 
concretizem, o impacto será gigantesco, 
começando pela quebra da hegemonia do 
padrão US dólar como moeda global. Não 
acredito em uma substituição, mas sim em 
uma nova opção o que já é sufi ciente para 
irritar um governo.

A Libra não é a primeira e nem será a 
última iniciativa relacionada a criptomoeda 
a ser discutida no âmbito governamental, 
porém se destaca pelo poder e infl uência 
de seus membros fundadores. A simples 
discussão do tema contribui para o amadu-
recimento do sistema junto as autoridades 
impulsionando todo o ecossistema das 
criptomoedas. Por mais libertária que seja 
a ideia original da criptomoeda, a regula-
mentação dos criptoativos é fundamental 
para a adoção da tecnologia.

 Impossível mensurar o impacto no mer-
cado bancário mundial, porém podemos 
comparar com o impacto causado pelas 
empresas de tecnologia ao iniciarem a 
atuação em mercados tradicionais como 
transporte, varejo, comunicação, imprensa 
e mídia. A consequência imediata será a 
queda drástica nos preços praticados pelo 
setor, acompanhado por uma explosão de 
novos serviços.

A médio prazo, veremos uma enorme 
sinergia entre serviços fi nanceiros e demais 
serviços consumidos pelas pessoas durante 
sua jornada cotidiana. Essa evolução se 
dará pela melhor utilização dos dados 
fi nanceiros gerados pelas transações, as 
possibilidades são inimagináveis.

Pelos pontos acima, acredito que o 
principal desafi o para a implantação do 
sistema Libra é de cunho político, ao mesmo 
tempo tenho a convicção de que a simples 
discussão do assunto junto a governos e 
autoridades será o principal benefício desse 
projeto, abrindo cada vez mais as portas 
para a implantação da tecnologia no que 
tange o sistema monetário.

(*) É gerente sênior em transformação digital e 
especialista em blockchain da Cosin Consulting.

Expresso

O projeto 
pretende criar 
um novo sistema 
monetário global, 
desenhado para 
a era digital 
e que seja 
simples e rápido, 
sendo utilizado 
como meio de 
pagamento e 
transferência 
de valores entre 
pessoas do 
mundo todo.

O brasileiro nunca esteve tão pessimista 
em relação à tecnologia. É o que mostra 
o Indicador de Confi ança Digital (ICD), 
levantamento contínuo que afere a pers-
pectiva do brasileiro frente a mudanças 
políticas, sociais, econômicas, ambientais 
ou tecnológicas. A terceira versão do 
estudo apresentou uma queda de 3,2% 
em seu desempenho. Em escala que vai 
até 5, a pontuação caiu de 3,33 no início 
de 2018 para 3,22. A primeira versão 
registrou 3,92.

"Escândalos relacionados à tecnologia 
e transformações político-econômicas 
afetaram a confiança dos brasileiros 
na tecnologia em 2019. Nesse período, 
surgiram diferentes escândalos de va-
zamento de dados, invasão de hackers e 
divulgação de notícias falsas (fake news) 
– fatores que, portanto, afetaram a forma 
como o público vê a tecnologia. A tensão 
e a polaridade política vistas nas redes 
sociais também podem ter infl uenciado 
nesse resultado", explica o coordenador 
do MBA de Marketing Digital da FGV e 

responsável pela pesquisa, André Miceli.
O levantamento mediu a opinião dos 

brasileiros sobre a tecnologia por meio 
de avaliação de sete afi rmações. Os re-
sultados variaram, em média, 4,41% para 
cima ou para baixo em relação a 2018. 
"Essa média foi infl uenciada, em grande 
parte, pela pergunta: A tecnologia me traz 

angústia e ansiedade" – que apresentou 
uma piora de 14%. Apenas duas das sete 
perguntas apresentaram um desempe-
nho melhor do que na primeira edição"", 
acrescenta Miceli.

O levantamento do ICD aponta ainda 
que os jovens continuam sendo a parte 
da população que mais desconfi a da 
tecnologia, enquanto adultos e idosos se 
mostram mais otimistas, com uma visão 
mais positiva de suas funcionalidades. 
"Entre os adolescentes (13-17 anos), o 
ICD é 3,00 – o mais baixo entre o público 
analisado. O valor cai ainda para 2,78 em 
entrevistados com Ensino Fundamental 
(1º Grau) completo, que coincide com o 
público dessa faixa etária", acrescenta 
André Miceli.

A sequência da pesquisa revela que 
as gerações mais velhas, de modo geral, 
se mostram otimista quando o tema é 
internet e tecnologia. "Pessoas entre 55-
64 anos apresentaram o maior ICD, com 
um indicador de 3,57," relata o professor 
da FGV.

Estudo de professor da FGV aponta que brasileiro 
está menos otimista quanto à tecnologia
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D - Jovens Talentos 
Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Talentos 2020 da 
Honda. Serão oferecidas 15 vagas de trainee e 20 de estágio para as 
unidades da empresa em São Paulo, Sumaré e Indaiatuba. As vagas 
são destinadas para atuação nas áreas comerciais, administrativas e 
fi nanceiras. O processo busca candidatos recém-formados (até 2 anos) 
e estudantes do penúltimo ou último ano da graduação, com domínio 
da língua inglesa. Os trainees passarão os primeiros três meses em job 
rotation pelas áreas da empresa e os nove meses seguintes em atividades 
em suas áreas de atuação. Interessados devem acessar o link (https://
www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos). 

E - Seminário de Jornalismo
A ESPM e a Columbia Journalism School, escola de jornalismo da Uni-
versidade Columbia, promovem, no próximo dia 1 (terça-feira), o 3º 
Seminário Internacional de Jornalismo. Especialistas discutirão modelos 
de negócios que estão revolucionando a atividade e novas formas de 
consumo e produção de conteúdo. Ernest Soto Mayor, das Iniciativas 
Latino-Americanas da Columbia Journalism, fará a palestra de abertura. 
Em seguida, a professora Cláudia Bredarioli falará sobre “Gestão de 
crise em empresas de comunicação”. Também, haverá dois painéis: 
sobre Jornalismo de Dados e Interatividade com o Público. Inscrições 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgAss7gRJG
suIVFzGiPFtigiHQ5aQFnAkgDOk399jFFk4__g/viewform).

F - Ouse Aprender
Entre os dias 4 e 6 de novembro, acontece no Transamérica Expo 
Center, a HSM Expo 2019, o maior evento de gestão da América Latina 
que chega à sua 19ª edição e que tem como tema principal a ousadia 
para a mudança das mais diversas realidades. O tema “Ouse Aprender”, 
expõe aos congressistas os principais cases, técnicas e conceitos que 
permeiam o mundo corporativo e que continuarão transformando de 
forma exponencial a realidade mundial assim como a brasileira. Um dos 
destaques será a presença de Yuval Noah Harari, professor israelense 
de História conhecido no mundo todo pelo bestseller ‘Sapiens: uma 
breve história da humanidade’. Mais informações: (https://www.hsm.
com.br/hsm-expo-19/). 

A - Voltinha da USP 
Quem tem de 5 a 14 anos de idade pode participar da quinta Voltinha 
da USP, no dia 19 de outubro, na pista de atletismo do Cepeusp. A 
corrida é para estimular a descoberta do prazer de se movimentar, o 
desenvolvimento cognitivo, motor e social, além de ampliar a capaci-
dade de expressão corporal. O percurso dependerá da faixa etária de 
cada criança. Para se inscrever, basta acessar (http://www.cepe.usp.
br/?events=5a-voltinha-da-usp) e encontrar a turma correspondente 
ao ano de nascimento da criança ou adolescente. As inscrições vão até 
o dia 1º de outubro ou enquanto houver vagas. Há taxa de participação 
no valor de R$ 25,00. 

B - Acordo Mercosul-UE
No próximo dia 10, das 8h30 às 11h, no SPAXPaulista (Av. Paulista, 967), 
acontece um debate sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia 
e a importância do trade compliance. Promovido pela Grant Thornton 
Brasil e a Szymonowicz Advogados Associados, participam Odair Sil-
va, Daniel Polydoro e Luis Carlos Szymonowicz. Os especialistas irão 
esclarecer os principais aspectos relacionados a como sair do risco e 
garantir a conformidade, evitar penalidade e multas, quais são as obri-
gações acessórias, o acesso ao mercado europeu, quais são as soluções 
de logística e acordos de bitributação, entre outros temas relacionados. 
As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscrições pelo e-
-mail: (eventos@br.gt.com).

C - Pessoas & Comida
Refl etir sobre os hábitos de alimentação, questionar a relação do indíviduo 
com a comida, estimular escolhas saudáveis e fomentar a agricultura 
familiar. Estes são os pilares do ‘Experimenta! Comida, Saúde e Cultura’, 
festival que chega à sua 3ª edição e acontece de 1º a 31 de outubro, em 
todas as 40 unidades do Sesc do Estado de São Paulo. Voltada a um 
público de todas as idades e perfi s, a programação contempla mais de 
300 atividades, segmentadas em sete eixos temáticos. São palestras, 
rodas de conversa, passeios guiados, ofi cinas, experimentações e feiras 
de orgânicos que contam com a participação de profi ssionais de inúme-
ras especializações. Saiba mais em: (www.sescsp.org.br/experimenta). 

G - Franquia em Expansão
A Euro Colchões acaba de inaugurar sua primeira loja na capital paulista. 
Localizada no D&D, o mais completo shopping de decoração e design do 
país, o espaço traz novo layout para a marca idealizado pelo escritório de 
arquitetura Kube. O projeto aposta na abertura completa da fachada, o 
que proporciona uma atmosfera convidativa para o cliente. A cenografi a 
permite contar a história dos produtos expostos, com detalhes sobre o 
seu processo de produção e seus materiais. A chegada em São Paulo é 
estratégica e de grande relevância no plano de expansão da empresa. 
Saiba mais em: (www.eurocolchoes.com). 

H - Setor da Saúde
Sair do discurso para a prática e estabelecer uma agenda de trabalho 
contínua que proponha soluções, nos âmbitos público e privado, para 
garantir a sustentabilidade do setor da Saúde. Essa é a proposta do Glo-
bal Forum - Fronteiras da Saúde, um encontro apartidário que reunirá 
nos dias 3 e 4 de outubro, no Hotel Pullman, representantes de órgãos 
públicos das esferas federal, estadual e municipal, pesquisadores, médi-
cos, pacientes, empresários do setor da saúde e dos demais segmentos 
da sociedade. O evento é uma iniciativa do Instituto Lado a Lado pela 
Vida. Informações e inscrições: (https://rvmais.iweventos.com.br/site/
globalforum2019/inscricao).

I - Evento Sobre Drones
A Welcome Tomorrow, o maior e mais relevante evento de mobilidade 
do mundo, chega em sua sétima edição. Com o tema “Move The World”, 
a expectativa é reunir mais de 10 mil pessoas entre os dias 5 e 10 de 
novembro no São Paulo Expo. Este ano, a WTW19 também será palco de 
diversos eventos paralelos, que trarão uma série de conteúdos imersivos. 
Entre os destaques está o DroneShow Delivery, que debaterá sobre os 
drones na Indústria 4.0 e como eles impactam o futuro em operações 
de delivery e logística. Para conhecer o evento todo, acesse: (https://
www.wtw19.com.br/).

J - Investimentos Futuros
A Câmara Espanhola de Comércio do Brasil realiza no dia 15 de outubro, 
no Auditório Banco Santander, o IV Seminário Latam da Câmara Espa-
nhola. Com a presença de Sergio Rial, presidente do Banco Santander; 
Joana Pereira, representante do FMI no Brasil, Carlos Henrique Fialho 
Mussi, diretor do escritório em Brasília da CEPAL, entre outros espe-
cialistas do setor. O evento tem foco na discussão de temas envolvendo 
a América Latina, apresentando e debatendo sua política e ecônomia. 
A visão internacional vem para abrir portas e investimentos futuros nas 
regiões latinas. 

D - Jovens Talentos
Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Talentos 2020 da 

A - Voltinha da USP 
Quem tem de 5 a 14 anos de idade pode participar da quinta Voltinha

Marketing de Experiência 
é relevante e memorável

Marketing de 

Experiência não é uma 

tendência, mas sim um 

imperativo para o século 

XXI

Na era da tecnologia, da 
modernidade líquida, 
precisamos criar mo-

mentos concretos, reais, que 
se passem longe de uma tela 
e façam os corações baterem 
mais rápido. 

Dentre os preceitos, estão: 
promover marcas por meio de 
sensações e de relacionamen-
to; fazer com que elas partici-
pem da vida do consumidor de 
forma integrada, interessante e 
emocionante; criar novos hábi-
tos de consumo; investir onde 
seu público-alvo gasta seu 
tempo de lazer; proporcionar 
experiências emocionantes e 
divertidas ligadas ao DNA da 
empresa, produto ou serviço 
e permitir que as pessoas ex-
pressem seus valores através 
do consumo. 

Essa prática vem marcando 
presença com força no merca-
do corporativo, mostrando-se 
um elemento altamente efi caz 
para demonstrar reconheci-
mento pelos colaboradores 
ou fortalecer relacionamentos 
com clientes. Muito melhor do 
que presenteá-los com artigos 
comuns, que podem ser en-
contrados em qualquer loja, é 
oferecer-lhes uma experiência 
única, customizada conforme 
seus interesses.

A missão é quebrar a rotina 
e proporcionar momentos 
diferenciados como: sentir 
novas sensações, tocar os 
céus em um maravilhoso voo 
de balão, mergulhar em uma 
praia paradisíaca, explorar a 
natureza, desafi ar a velocida-
de, ou simplesmente passar 
um dia em um dos spas mais 
luxuosos do país.

A CLT hoje abre um ce-
nário bastante favorável ao 

Marketing de Experiências, 
pois permite que empresas 
premiem livremente seus 
colaboradores sem incidência 
de refl exos trabalhistas, da 
contribuição previdenciária e 
do FGTS, o que traz impactos 
bastante positivos. O maior 
deles é a transformação cultu-
ral das empresas, que podem 
investir mais em incentivos, 
premiações e bonificações, 
como as experiências.

Isso favorece o estabeleci-
mento de um sistema merito-
crático mais justo e favorável, 
pois a premiação será paga 
caso o funcionário entregue 
resultados e cumpra as metas 
estabelecidas. Assim, há uma 
relação ganha-ganha, em que 
ambos os lados, empresas e 
colaboradores, se esforçam 
mais para surpreender e sair 
da zona de conforto.

Lembramos que uma boa 
experiência se torna um mo-
mento inesquecível e pode 
transformar a vida. Um pro-
duto, não. Quando um colabo-
rador é presenteado com uma 
viagem de curta duração, por 
exemplo, tem a chance de sair 
da rotina, conhecer um lugar 
novo, experimentar novos 
sabores.

Associando sua marca a 
momentos de prazer, alegria 
e renovação, a empresa con-
segue transmitir seus valores 
e engajar ainda mais seus 
colaboradores, que contam 
com uma razão adicional para 
realizar um bom trabalho, ou 
até mesmo encantar sua base 
de clientes, alimentando um 
relacionamento próximo e 
duradouro. 

Isso gera um valor imensurá-
vel, infi nitamente maior do que 
o investido para proporcionar 
a vivência em questão. Por 
isso, afi rmo sem pestanejar: O 
Marketing de Experiências é a 
tendência do momento!

(*) - É CEO da empresa O Melhor da 
Vida (www.omelhordavida.com.br).

Jorge Nahas (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revelam que 67% dos 
consumidores brasileiros não 
conseguiram guardar nenhu-
ma parte de seus rendimen-
tos no último mês de agosto 
- o percentual é ainda maior 
considerando as pessoas das 
classes C, D e E (71%).

Já entre as pessoas de renda 
mais alta (classes A e B), o per-
centual de não-poupadores é 
de 54%, um dado expressivo e 
que revela que o hábito de pou-
pança não é frequente mesmo 
entre pessoas que recebem 
um salário maior. Em agosto, 
apenas 22% dos entrevistados 
foram capazes de poupar ao 
menos parte do salário, sendo 
que cada poupador guardou 
em média, R$ 546,61. O baixo 

O brasileiro não está conseguindo guardar dinheiro.

Rebanho de suínos 
estimado em
2018 chegou
a 41,4 milhões

O rebanho de suínos estimado 
em 2018 chegou a 41,4 milhões, 
de acordo com a Pesquisa da 
Pecuária Municipal (PPM), 
divulgada na última pelo IBGE. 
O número representa aumento 
de 0,1% em relação ao ano 
anterior. Todos os planteis de 
animais de produção cresce-
ram em 2018, com exceção do 
bovino.

A região Sul concentra qua-
se metade de todo o rebanho 
suinícola nacional (49,7%). 
O estado de Santa Catarina é 
responsável por 19,2% do total. 
O Paraná aparece sem segundo, 
com 16,6%, enquanto o Rio 
Grande do Sul é terceiro, com 
13,8% do total. Fora da região 
Sul, o estado de Minas Gerais é 
o quarto, com 12,7% do rebanho 
brasileiro.

Apenas uma cidade na região 
Sul está entre as três maiores 
produtoras de suínos. É o caso 
de Toledo, no Paraná, que é 
sede de uma unidade da BRF 
e da cooperativa Primato. Em 
seguida, aparece Rio Verde, em 
Goiás, onde está outra unidade 
da BRF, e a mineira Uberlândia. 
O IBGE estima que o Brasil 
tenha 4,8 milhões de matrizes 
de suínos – o que signifi ca que, 
do efetivo total de suínos, 11,6% 
corresponderam a matrizes, 
tendo essa criação também 
destaque na região Sul, onde 
se encontravam 42,2% desse 
efetivo (Fonte: Redação SI).

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) fez revisão das projeções econômicas até 
o ano que vem. A previsão é de um crescimento 
de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2019, igual à da Carta anterior. Para 2020, 
expectativa de expansão de 2,5% foi revista 
para 2,1%. Os dados foram divulgados ontem 
(26) pelo Grupo de Conjuntura do instituto.  

No que diz respeito à infl ação, a projeção foi 
revista de 3,9% para 3,55% este ano. Para 2020, 
o prognóstico se mantém em 3,9%. Para o diretor 
de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, 
José Ronaldo de Castro Souza Júnior, a economia 
brasileira está numa retomada lenta, que pode 
se intensifi car. “A forma de acelerar seria com 
a continuidade das reformas que viabilizam a 
retomada de investimentos em infraestrutura 
e a consolidação do ajuste fi scal”, afi rma.  

A Visão Geral da Conjuntura prevê, ainda, 
um ritmo mais acelerado de redução da taxa 
de juros, com estabilização da taxa real em 
cerca de 1% a.a. no ano que vem.  Em contra-
partida, a trajetória de evolução da confi ança 
da indústria está pior do que se esperava. O 
Indicador Ipea de Hiato do Produto, que mede 
o grau de ociosidade da economia brasileira, 
foi estimado em 3,0% em 2019 e deve fechar 
2020 em 2,0%.  

Vale ressaltar que há duas ordens de fatores 
importantes na validação do ciclo de redução 
de taxa de juros: no curto prazo, ela refl ete a 
infl ação esperada inferior à meta e o hiato do 
produto ainda negativo; numa perspectiva de 
médio e longo prazos, ela decorre da melhoria 
da percepção de riscos associada aos avanços 
nas reformas estruturais (AIC/Ipea).

A economia está numa retomada lenta, que pode se intensifi car.

Um grupo de congressistas 
norte-americanos apresentou uma 
resolução na Câmara dos Depu-
tados para pedir que o governo 
dos Estados Unidos limite sua 
cooperação com o Brasil. O texto, 
apresentado na quarta-feira (25), 
teve o apoio de 16 deputados do 
Partido Democrata, que tem maio-
ria na Câmara. 

O documento solicita que os EUA 
cancelem a designação do Brasil 
como aliado preferencial extra-
-Otan e suspenda o apoio militar 
e policial ao governo, a menos que 
“o Departamento de Estado se cer-
tifi que formalmente que medidas 
efetivas estejam sendo tomadas 

para evitar mortes injustifi cadas 
promovidas por agentes de segu-
rança brasileiros, para investigar 
e judicializar mortes de ativistas 
e para cumprir com normas inter-
nacionais de direitos humanos”.

A carta também pede que o go-
verno dos EUA se oponha a fi nan-
ciamentos do Banco Mundial e do 
Banco Interamericano de Desen-
volvimento a “projetos que possam 
contribuir com o desmatamento ou 
incêndios em fl orestas tropicais da 
região amazônica”. A resolução foi 
apresentada um dia após o discurso 
do presidente Jair Bolsonaro na 
Assembleia das Nações Unidas, 
em Nova York (ANSA).
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Sete em cada dez não conseguiram 
poupar dinheiro em agosto

Com o desemprego ainda elevado e o poder de compra comprometido, o brasileiro não está conseguindo 
guardar dinheiro

imprevisto financeiro, 15% 
fi zeram gastos extras atípicos 
com reformas, tratamentos 
médicos e compras, por 
exemplo e 13% reconhecem 
ter perdido o controle sobre 
os próprios gastos.

“Com desemprego presente 
em muitos lares, o orçamen-
to familiar tornou-se mais 
apertado e, em alguns casos, 
insufi ciente até para honrar 
compromissos já assumidos. 
O consumidor deve ter em 
mente que um orçamento 
controlado pode fazer toda 
a diferença. O ideal não é 
poupar somente o que sobra 
no fi m do mês, mas sempre 
reservar uma quantia fixa, 
encarando o valor destinado 
para a reserva como mais um 
compromisso mensal”, afi rma 
a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti (AI/
CNDL-SPCBrasil).

número de poupadores tem 
se mantido estável ao longo 
da série histórica, sendo que 
em agosto de 2018 girava em 
torno de 16%.

Entre os brasileiros que não 

pouparam nenhum centavo, 
40% justifi cam possuir uma 
renda muito baixa, o que 
inviabiliza ter sobras no fi m 
do mês. Outros 18% foram 
surpreendidos por algum 

Ipea prevê PIB de 0,8% para 
este ano e 2,1% para 2020

Deputados pedem que EUA limite
cooperação com Brasil
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A grande regressão 
da humanidade

Por que a miséria está 

aumentando? Seria por 

causa da globalização 

comercial e fi nanceira?

Se cada nação tivesse 
cuidado adequadamente 
dos problemas gerais de 

acordo com as leis da natureza 
sempre voltada para o bem, 
visando assegurar a paz, não 
teríamos agora tantos pro-
blemas mundiais. Em nossa 
época os seres humanos estão 
perdendo a generosidade. 
Há muita falsidade e mentira 
visando satisfazer a própria 
cobiça; falta autenticidade no 
proceder. 

A raiz do problema da imi-
gração que fustiga a Europa 
está no fato de que hoje muitos 
estrangeiros buscam refúgio 
porque perderam a condição 
de viver em seus territórios, 
os quais, no passado, foram 
super explorados pelos colo-
nizadores. Há um permanente 
clima de disputa por tudo. Há 
trambiqueiros posando de ho-
mens de bem, desconfi ando de 
todos, mas, no íntimo, só que-
rem tirar proveito da situação, 
pouco se importando se vão 
causar danos a outros desde 
que ganhem com isso, além 
de cultivarem um sentimento 
de prazer e vitória nessa forma 
de agir. 

Na vida moderna falta bom 
senso, mas há muitos regula-
mentos criados e controlados 
por corações empedernidos 
visando obter vantagens. O 
homem, dominado pelo ra-
ciocínio, se torna uma fera 
quando assume o poder; não há 
mais coração, apenas a grande 
mesquinhez e insensibilidade. 
O poder assume a característi-
ca da coerção. A prepotência 
se tornou a norma de muitos 
líderes e de pessoas tirânicas. 

Governos e empresas se 
tornam impositivos e abu-
sivos, empregando o poder 
econômico e das armas para 
espalhar o ódio e o temor 
entre os povos. Os governos 
vão perdendo a possibilidade 
de controlar a economia de 
seus países, deixando aberta 
a porta da corrupção para 
o enriquecimento ilícito. Os 
países têm vivido em rota de 
desequilíbrio geral nas contas 
internas e externas, na produ-
ção, emprego, comércio e no 
preparo das novas gerações. 

Há décadas os mais fracos 
permanecem no prejuízo, 
fi nanciando défi cits com alto 
custo, entregando recursos 
naturais a preço de banana. 
O Brasil tem sido mal gerido 
por muito tempo. Precisamos 
de um governo que seja pró 
Brasil, pois a guerra comercial 
tende a se agravar e quem tiver 
governo displicente vai fi car 
por baixo.

Teóricos como Adam Smith, 

Keynes e Freedman, desen-
volveram tantos estudos para 
agora a população se sentir 
abandonada e em vez de rece-
ber o adequado preparo para 
a vida, facilmente se deixa 
envolver por palavrório barato, 
pão e circo. Agora há um risco 
sério de faltar pão e o circo 
está virando drama de terror. 
Sucessivos governantes não 
olharam para a dependência 
externa nem para os desajustes 
internos e, de novo, o país está 
algemado pelo crescimento 
da dívida.

No mundo imprevidente, 
tornou-se norma o estouro 
das contas públicas. Além 
dos impostos arrecadados, 
os governantes contraem 
empréstimos com juros altos, 
comprometendo o futuro, e 
quando isso é feito em outra 
moeda, é um passo para o de-
sastre. O espantoso encargo de 
juros de dois dígitos por longo 
período, distribuído sobre toda 
a população, endividando, 
valorizando o real, sugando 
as energias do país, deixando 
campo aberto para importa-
ções de tudo que é fabricado 
com mão de obra barata, travou 
a indústria. 

Faltou planejamento bem 
elaborado para devolver o 
dinheiro arrecadado em be-
nefício para todos. A guerra 
comercial, apontada como 
causa da recessão vindoura, 
decorre dos atritos do poder 
e quer interromper o ciclo 
de transferência de recursos 
para a China que acumulou 
reservas, se tornou credora, 
avançou na tecnologia e se 
capacitou para investir nas 
fontes de suprimento de ma-
térias primas. 

O que mais os governos po-
deriam fazer para promover 
maior crescimento econômico 
além de disciplinar os gastos, 
eliminar desvios e super mor-
domias concedidas aos pode-
res e estatais? O planeta foi 
amplamente espoliado em seus 
recursos naturais, o que inter-
feriu na sua capacidade auto 
regenerativa. Atordoados pela 
renhida luta pela sobrevivência 
que a vida se tornou, os seres 
humanos não sonham mais. A 
grande regressão precisa ser 
interrompida, recolocando 
a humanidade na senda da 
verdadeira essência espiritual. 

Precisamos estabelecer al-
vos nobres que tenham como 
prioridade a melhora geral das 
condições de vida no planeta 
e aprimoramento da nossa 
espécie.

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

Hotel Transamerica Berrini e realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br)

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

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Um nova pesquisa Ibope, 
divulgada ontem (25), indicou 
que a aprovação do presidente 
Jair Bolsonaro registrou queda 
nos últimos três meses. Os 
dados, encomendados pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostram que 
31% dos brasileiros avaliam o 
governo como ótimo ou bom. 

Em comparação com as últi-
mas pesquisas, a aprovação do 
governo era de 35% no primeiro 
trimestre e 32% no segundo. Já 
a avaliação negativa cresceu 
de 27% em abril para 32% em 
junho e atingiu 34% nesta pes-
quisa. Em relação à confi ança 
no mandatário brasileiro, o 
número teve queda de 46% 

O Congresso Nacional de-
cidiu, em sessão realizada na 
noite de quarta-feira (25), 
manter o veto do presidente 
Jair Bolsonaro à franquia 
de bagagens despachadas 
no transporte aéreo de pas-
sageiros. Para o veto ser 
derrubado eram necessários 
257 votos contrários, mas 
faltaram dez votos. Foram 
247 votos contrários ao veto 
e 187 favoráveis. Com isso, 
as empresas aéreas poderão 
continuar cobrando pela ba-
gagem despachada.

Bolsonaro vetou a isenção 
de cobrança de bagagens até 
23 kg em junho. A regulamen-
tação da franquia de baga-
gem foi incluída em emenda 
parlamentar na tramitação 
da MP 863, apresentada pelo 
governo de Michel Temer, que 
autorizava até 100% de capital 
estrangeiro em companhias 
aéreas e foi aprovada pelo 
Congresso  em maio. Essa é 
a mesma franquia existente 
à época em que a Anac edi-
tou resolução permitindo a 
cobrança, em 2016. 

O argumento de parlamen-
tares favoráveis ao veto se 
baseava no princípio da livre 

As empresas aéreas poderão continuar cobrando

pela bagagem despachada.

Justiça autoriza 
pente-fi no nas 
contas de ex-
governador de 
Tocantins

A pedido do MPF, o juiz subs-
tituto João Paulo Abe, da 4ª Vara 
Federal de Palmas (TO), ampliou a 
quebra dos sigilos bancário e fi scal 
do ex-governador de Tocantins, 
Marcelo Miranda (MDB), bem 
como de seu pai, José Edmar Brito 
Miranda, e de seu irmão, Brito Mi-
randa Júnior. Os três foram presos 
ontem (26), em caráter preventi-
vo, por suspeita de integrar uma 
organização criminosa suposta-
mente envolvida com corrupção, 
peculato, fraudes em licitações e 
outros crimes.

Além de expedir três mandados 
de prisão preventiva e 11 de busca 
e apreensão de documentos em en-
dereços residenciais e comerciais 
ligados aos suspeitos, o magistrado 
determinou a ampliação da quebra 
dos sigilos fi scal e bancário já 
determinado em outras fases das 
investigações. Com isso, o juiz es-
tendeu o período a ser analisado, 
que compreenderá todas as movi-
mentações feitas entre janeiro de 
2005 e agosto de 2019.

Para o MPF, a investigação so-
bre as contas bancárias dos três 
integrantes da família Miranda, 
bem como de empresas suspeitas 
de ligação com o suposto esquema 
criminoso investigado, é necessário 
para “ratifi car os indícios de lava-
gem de capitais, cuja continuidade 
perduraria até os dias de hoje”, 
mesmo com as investigações já 
tendo se tornado públicas há 
tempos (ABr)

Quando houver o pró-
ximo leilão de campos 
de petróleo, em 6 de 

novembro, o dinheiro que a 
União arrecadar das empresas 
exploradoras poderá chegar 
aos caixas dos demais entes 
federativos.

A emenda chega como res-
posta ao que aconteceu no 
primeiro lote de exploração 
do pré-sal, quando não havia 
previsão de a União dividir 
o que ganhou pelo bônus de 
assinatura. Naquele momento, 
foram pagos R$ 74,8 bilhões. E 
ainda que houvesse a previsão 
de a União distribuir, o repasse 
não seria possível, por causa 
das regras estabelecidas para 
limites de despesas primárias. 
A emenda promulgada ontem 
evita que essas transferências 
atinjam o limite máximo e o 
dinheiro fi que retido nos cofres 
da União.

A primeira etapa de explora-
ção do pré-sal foi uma cessão 

Rodrigo Maia, presidente da Câmara, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado,

e deputada Soraya Santos, primeira-secretária da Câmara.

A transferência do Coaf para 
o Banco Central (BC) é uma 
“aberração administrativa” sem 
paralelo no Brasil e no mundo. 
A avaliação é do ex-ministro da 
Fazenda Maílson da Nóbrega, 
que participou na quarta-feira 
(25) de audiência pública in-
terativa sobre a MP que trans-
forma o Coaf, antes ligado ao 
Ministério da Economia, na 
Unidade de Inteligência Finan-
ceira (UIF), agora vinculada 
administrativamente ao BC.

“O Coaf e o BC são órgãos de 
mesmo nível hierárquico, um 
subordinado ao outro. O BC e 
o Coaf são órgãos de segundo 
escalão que costumam estar 
vinculados à Presidência da 
República ou a ministro de 
Estado. A vinculação do Coaf 
ao BC signifi ca uma redução 
da importância do Coaf do 
ponto de vista administrativo”, 
afi rmou o ex-ministro da Fa-
zenda, ao ressaltar que o Coaf 
é resultado do Acordo de Viena, 
assinado pelo Brasil, e compõe 
um sistema internacional de 
troca de informações que se 
relaciona com órgãos similares 
de todo o mundo.

“Por que nos Estados Unidos 

Mailson: “Quem falou que o Coaf parece com

o BC disse uma bobagem”.

ICMS sobre produtos 
agrícolas preocupa 
exportadores

Representantes de associações 
de exportadores de commodi-
ties agrícolas manifestaram, na 
quarta-feira (25), preocupação 
com a possibilidade de o governo 
federal passar a cobrar o ICMS nas 
exportações de produtos agrícolas 
primários. Em audiência pública 
promovida pela Comissão de 
Agricultura do Senado, o diretor-
-geral da Associação Nacional dos 
Exportadores de Cereais (Anec), 
Sergio Teixeira Mendes, alertou 
para as perdas que o agronegócio 
poderá sofrer com o eventual fi m 
da Lei Kandir, que isenta  o ICMS 
nas exportações. 

De acordo com Mendes, qual-
quer alteração na margem de 
lucro obtida pelos exportadores de 
grãos, que já é muito baixa segundo 
ele, deverá causar graves prejuízos 
ao setor. “Esse aí é o grande medo. 
Antes de alguém falar em acabar 
com a Lei Kandir para commodi-
ties agrícolas, primeiro tem que 
analisar a situação da produção 
agrícola antes e depois desta lei.  
A partir da Lei Kandir, houve um 
crescimento muito forte da produ-
ção”, disse, apresentando dados 
sobre a evolução da produção e 
exportação de soja, antes e após 
a edição da lei, em 1996.

Posicionando-se igualmente 
contra a tributação pelo ICMS das 
exportações agrícolas, o represen-
tante da Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB), Rogério 
Croscato, destacou a importância 
das exportações do agronegócio 
para a economia brasileira. Se-
gundo ele, sem as exportações 
de produtos agrícolas, o saldo da 
balança comercial brasileira seria 
negativo (Ag.Senado).

ANSA
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Emenda exclui repasse do petróleo 
do teto de gastos da União

O Congresso promulgou ontem (26) a Emenda Constitucional 102, que exclui do teto de gastos o 
dinheiro que a União repassa a estados e municípios pela exploração de petróleo

onerosa à Petrobras, portanto 
um contrato de exploração 
sem licitação propriamente 
dita. Naquele momento, fi cou 
previsto que em hipótese al-
guma poderiam ser extraídos 
mais de 5 bilhões de barris sob 
aquele regime de cessão. Como 
a Petrobras encontrou muito 
mais petróleo ao perfurar o 

pré-sal, é esse excedente dos 
5 bilhões de barris que vai a 
leilão em novembro — cerca 
de 12 bilhões de barris.

Os senadores fi zeram um 
acordo para que sejam desti-
nados 15% do bônus de assina-
tura para estados e 15% para 
municípios. Essas fatias (cerca 
de R$ 10,5 bilhões para cada 

um) serão distribuídas entre 
os entes federativos. Dessa 
forma, serão privilegiados os 
estados e municípios com as 
menores rendas per capita. 
Uma terceira parcela, de 3%, 
seria repassada aos estados 
que abrigam jazidas de pe-
tróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos (Ag.Senado).

Congresso manteve a cobrança 
de bagagens despachadas

concorrência. Para eles, a co-
brança de bagagens incentivará 
empresas de aviação low cost. 
“Nós queremos abrir o mercado 
aéreo no Brasil. Nós estamos 
em um monopólio. São três 
companhias que cobram o que 
querem. O serviço não melho-
rou e a passagem não fi cou mais 
barata. E existem pelo menos 
cinco empresas querendo 
entrar no mercado brasileiro”, 
disse a líder do governo no 
Congresso, a deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP).

Os contrários ao veto argu-
mentam que a resolução da 
Anac não barateou o custo 
das passagens, como se ar-
gumentava na época. “Todos 
os indicadores mostraram que 
as passagens só aumentaram. 
Não vamos assumir a respon-
sabilidade de continuar a ter 
monopólio de empresas que 
ganham na bagagem, ganham 
na passagem e oferecem ser-
viço da pior qualidade”, disse 
o senador Humberto Costa 
(PT-PE) (ABr).

Transferência do Coaf para Banco 
Central é ‘aberração’, diz Mailson

a unidade de inteligência fi nan-
ceira não é vinculada ao BC 
americano? Porque não faz o 
menor sentido. O BC é um órgão 
regulador do sistema fi nancei-
ro, que tem a responsabilidade 
de assegurar a estabilidade da 
moeda e do sistema fi nanceiro. 
O Coaf é conhecido pela qua-
lidade do serviço que presta, 
tem sua qualidade atestada 
por instituições que tratam do 
mesmo assunto nos Estados 
Unidos”, afi rmou.

Maílson insistiu que a transfe-

rência do Coaf para o BC é uma 
medida “impensada”, adotada 
pelo governo sem discussão 
e conveniência. “A pressa foi 
tanta que eles não se deram ao 
trabalho de verifi car que ‘uni-
dade de inteligência fi nanceira’ 
é denominação genérica desses 
órgãos, é como mudar o nome de 
Brahma para cerveja”, afi rmou, 
ao ressaltar ainda que a atividade 
do Coaf é “estranha” às funções 
do BC, que constitui um órgão 
que “nada tem a ver” com inte-
ligência fi nanceira (Ag.Senado).

Ibope aponta queda 
na aprovação de 

Bolsonaro no trimestre

para 42%, e o percentual das 
pessoas que não confi am nele 
foi de 51% para 55%. 

O Ibope ainda questionou se 
os cidadãos aprovam ou desa-
provam a maneira de governar 
de Bolsonaro. E registrou 
aumento na desaprovação. 
Segundo os dados, em abril, 
51% aprovaram o governo; em 
junho, 46%; e agora são 44%. 
Já os que desaprovaram eram 
40% em abril; 48%, em junho; 
e agora, 50%. A pesquisa foi 
realizada entre os dias 19 e 22 
de setembro, com 2 mil pessoas 
em 126 municípios. A margem 
de erro é de dois pontos percen-
tuais para mais ou para menos 
(ANSA). 

Índice relativo 

à gestão do 

presidente sofre 

baixa desde abril.
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MEI COMO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Empresa necessita contratar um Técnico de Segurança do Trabalho, 
pode ser um MEI? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RECEBE CESTA BÁSICA NA EMPRESA ATUAL, POR 
DETERMINAÇÃO DA CCT, ENTRETANTO FOI TRANSFERIDO DE 
EMPRESA QUE NÃO FORNECE CESTA BÁSICA, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, orienta-se que 
mantenha o benefício uma vez que poderá ser tomado como altera-
ção contratual com prejuízo ao empregado conforme art.468 da CLT, 
inclusive por ser um benefício que atende a família.

APURAÇÃO DAS MÉDIAS
As médias apuradas devem ser incluídas no aviso do 13ª salário e 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVERÁ ALOCAR NO CARGO DE COORDENADOR, FUNCIO-
NÁRIO SEM FORMAÇÃO SUPERIOR COMPLETA, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, mas enten-
de-se que para os cargos de analista e coordenador se faz necessário 
ter nível superior completo.

NA RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS É NECESSÁRIO FAZER A APLICA-
ÇÃO DO JAM (JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) NO VALOR DO 
EXTRATO PARA FINS RESCISÓRIOS? 

Esclarecemos que não há uma previsão legal expressa, mas deve a 
empresa sempre considerar o valor presente no extrato. O JAM quem 
utilizará, se for necessário, será a própria Caixa Econômica Federal.

PRODUZIR PROVA DE TRABALHO
Funcionária trabalhou na empresa durante 5 anos sem registro, existe 
alguma forma de comprovar esse período para feito de aposentadoria 
no INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Antes de iniciar um 

negócio é necessário 

avaliar inúmeros 

fatores: investimentos 

em tecnologia, 

fornecedores, custos 

operacionais, processos, 

concorrência, etc. 

O modelo de negócio 
escolhido também 
vai influenciar dire-

tamente nos resultados da 
empresa. No mundo em que 
vivemos (hiperconectado 
e recheado de startups), 
uma série de frases fei-
tas transformam a palavra 
“inovação” em algo batido. 
Não adianta apenas colocar 
mesas de ping-pong e pufes 
no ambiente de trabalho. É 
preciso engajar e envolver 
os colaboradores em torno 
de uma nova filosofia verda-
deiramente inclusiva

Um dos modelos de ne-
gócio mais  revolucionários 
do mundo não nasceu no 
Vale do Silício e não é uma 
startup. É algo centenário 
e que tem na cooperação 
entre pessoas seu princi-
pal pilar. Estou falando do 
cooperativismo, que é con-
sagrado e bem estabelecido 
no Brasil. O movimento foi a 
base para os imigrantes que 
se estabeleceram no país, e 
hoje gera em torno de 398 
mil empregos formais, de 
acordo com a Organização 
das Cooperativas Brasileiras 
(Sistema OCB). 

Mesmo com tantos anos de 
existência, o cooperativismo 
não é nem um pouco desa-
tualizado ou ultrapassado. 
Em 2012, a Organização das 
Nações Unidas denominou 
que seria o “Ano Interna-
cional das Cooperativas”, o 
que só confirma e destaca 
o papel do cooperativismo 
como agente de desenvolvi-
mento econômico e social. O 
diferencial é que, com bases 
fortes, o cooperativismo se 
adapta e transforma a reali-
dade no qual está inserido.

Agora, um novo modelo de 
negócio dentro do coopera-
tivismo vem trazendo ainda 
mais força para o setor, que 
se mantém firme em meio às 

crises.  É a intercooperação, 
uma junção de cooperativas 
que propõe uma atuação 
conjunta e inovadora. Esse 
sistema “ganha-ganha” já é 
praticado por marcas conheci-
das, como Castrolanda, Capal, 
Frísia, Herança Holandesa e 
Alegra, que hoje constituem 
a Unium. 

Para esse modelo funcionar 
é necessário que as cooperati-
vas tenham pontos em comum 
para se unirem e lançarem 
uma marca institucional 
que as represente, acompa-
nhando todos os produtos 
em logomarca e agregando 
valor no varejo. Outrossim, 
a intercooperação também 
otimiza processos e reduz 
custos operacionais, além de 
aumentar a força de todos os 
negócios envolvidos e, por 
conseguinte, dos cooperados. 

Ou seja, esse modelo não 
só eleva à maior potência 
os ideais do cooperativismo, 
mas também possibilita um 
crescimento econômico e 
estrutural. Com o trabalho em 
conjunto, o movimento ganha 
mais visibilidade. Além disso, 
as cooperativas participantes 
podem suprir as necessidades 
uma das outras, como co-
nhecimento em novas áreas, 
troca de informações sobre 
marketing, fornecedores de 
insumos, entre outros. 

A união de forças se torna 
estratégica, possibilitando a 
construção de parcerias, a 
conquista de novos mercados, 
oferecimento de serviços 
complementares e maior 
geração de empregos na área 
de atuação. Principalmente, a 
intercooperação abre as por-
tas para a agregação de valor 
reputacional das cooperativas 
como conjunto. 

A intercooperação tem mui-
to do que se fala no mundo 
das startups, como economia 
criativa, peer to peer, geração 
de valor e inovação. Uma 
mostra que o cooperativismo 
continua vivo, moderno e 
necessário. 

(*) - É gerente de marketing da 
Unium.

O valor do cooperativismo 
no mundo hiperconectado

Cracios Consul (*)

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. 

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)

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. n° 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Reunião do Conselho de Administração
1. Data e Hora: 1/08/2019, às 17:00 horas. 2. Local: Na sede social da Companhia. 3. Presenças: Todos os integrantes - membros efetivos - do 
Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luís Santilli, 
Secretário. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração da
Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) ratificar a renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação
específica da Companhia; (b) eleição de integrantes da Diretoria Executiva da Companhia; e (c) distribuição das responsabilidades legais e regulatórias
entre os integrantes da Diretoria Executiva da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e
sem qualquer objeção, (a) ratificou a renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação específica da
Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado pelo Roberto 
Martin de Souza Rubim foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 357.070/19-7 e publicado; (b) aprovou a eleição do Sr. Marcel 
Dorf, brasileiro, solteiro, publicitário, RG n° 10.152.621-8 DIC/RJ, CPF/MF sob o n° 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, 
com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte,
Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia,
estendendo-se o respectivo mandato até 31/03/2021; (c) consignou que, em decorrência das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia 
fica assim composta: (c.1) Diretor Presidente: Alessandro Deodato, com mandato até 31/03/2021; (c.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege, com 
mandato até 31/03/2021; (c.3) Diretora sem designação específica: Karina Martins Sabino, com mandato até 31/03/2021; e (c.4) Diretor sem 
designação específica: Marcel Dorf, com mandato até 31/03/2021; (d) indicou o Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, como (d. 1) responsável 
pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP n° 249, de 20/02/2004; e (d.2) responsável pelos controles internos específicos para prevenção 
contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP n° 344, de 21/07/2007; (e) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, como (e.1) responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação
em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP n° 321, de 15/07/2015; (e.2) responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP n° 321, de 
15/07/2015 e do artigo 1º, inciso M, da Circular SUSEP n° 234, de 28/08/2003; (e.3) responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo
1º, inciso II, da Circular SUSEP n° 234, de 28/08/2003; e (e.4) responsável pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e cosseguros aceitos,
nos termos do artigo 2º da Resolução CNSP n° 143 de 2005; (f) indicou o Sr. Marcel Dorf, Diretor sem designação específica, como 
(f.1) responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP n° 234, de 28/08/2003; (f.2) responsável pela 
contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP n° 297, de
25/10/2013; e (f.3) responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos do artigo 11 da
circular SUSEP n° 442 de 27/06/2012; (g) indicou a Sra. Karina Sabino, Diretora sem designação específica, como responsável pelo cumprimento do
disposto na Lei n° 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei n° 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP n° 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações 
complementares aplicáveis. Formalizada tais declarações, o integrante da Diretoria Executiva ora eleito toma posse no respectivo cargo, conforme o 
anexo Termo de Posse. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretário da Reunião e pelos integrantes do
Conselho de Administração presentes. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente; Marcelo Luís Santilli - Secretário. Conselheiros: Francisco 
Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Alessandro Deodato; Baptiste Paul Bernard Touchard (representado pelo
procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 500.416/19-9 em 17/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
CNPJ nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Reunião do Conselho de Administração 
1. Data e Hora: 1/08/2019, às 16:00 horas. 2. Local: Na sede social da Companhia. 3. Presenças: Todos os integrantes - membros efetivos - do Conselho de
Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Sr.  Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luís Santilli, Secretário. 
5. Convocação: Dispensada a convocação prévia em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração da Companhia. 
6. Ordem do Dia: (a) ratificar a renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia;
(b) eleição de integrantes da Diretoria Executiva da Companhia; e (c) distribuição das responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria 
Executiva da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) ratificou a 
renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Martin de Souza Rubim ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei 
das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado pelo Roberto Martin de Souza Rubim foi registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o nº 344.900/19-8 e publicado; (b) aprovou a eleição do Sr. Marcel Dorf, brasileiro, solteiro, publicitário, RG nº 10.152.621-8 DIC/RJ,
CPF/MF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8o andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907,
para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31/03/2021; (c) consignou que, em decorrência 
das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (c.1) Diretor Presidente: Alessandro Deodato, com mandato até 31/03/2021; 
(c.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege, com mandato até 31/03/2021; (c.3) Diretora sem designação específica: Karina Martins Sabino, com mandato até 
31/03/2021; e (c.4) Diretor sem designação específica: Marcel Dorf, com mandato até 31/03/2021; (d)  indicou o Sr. Alessandro Deodato, 
Diretor Presidente, como (d.1) responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; e (d.2) responsável pelos controles 
internos específicos para prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007; (e) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, 
como (e.1) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos
na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (e.2) responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321,
de 15/07/2015 e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (e.3) responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1º,
inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; e (e.4) responsável pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e cosseguros aceitos, nos termos
do artigo 2o da Resolução CNSP nº 143 de 2005; (f) indicou o Sr Marcel Dorf, Diretor sem designação específica, como (f.1) responsável pelas relações com a 
SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (f.2) responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro
e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e (f.3) responsável pela contratação de correspondentes 
de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos do artigo 11 da circular SUSEP nº 442 de 27/06/2012; (g) indicou a Sra. Karina Sabino, Diretora
sem designação específica, como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na 
Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis. Formalizada tais declarações, o integrante da Diretoria 
Executiva ora eleito toma posse no respectivo cargo, conforme o anexo Termo de Posse. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e 
Secretário da Reunião e pelos integrantes do Conselho de Administração presentes. Francisco Jabier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo
procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. Conselheiros: Francisco Jabier Valenzuela Cornejo (representado pelo procurador Emmanuel 
Pelege); Alessandro Deodato; Baptiste Paul Bernard Touchard (representado pelo procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 500.668/19-0 em 17/09/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPETITIVIDADE LTDA
CNPJ/MF nº 68.313.105/0001-34

Redução do Capital Social
Com sede na Av. Marques de São Vicente, nº 405 - Salas 202 - Bloco 1, Bairro
Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP, por seus sócios, tornam público cf.
art.1.084, §1º do Código Civil vigente, que em 02/09/2.019 aprovou a redução
de capital de R$ 10.000.000,00 para R$ 6.000.000,00 reduzindo-o, portanto,
R$ 4.000.000,00 em razão de ser excessivo.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.816
Disponibilidades    6.629
Aplicações Interfinanc. Liquidez           502

Aplicações no Mercado Aberto    502
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.340

Carteira Própria    4.340
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    -

Outros Créditos        3.255
Carteira de Câmbio    1.815
Rendas a Receber     202
Negociação e Intermed. de Valores    101
Diversos    1.190
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (53)

Outros Valores e Bens             90
Despesas Antecipadas     90

PERMANENTE           982
Imobilizado de Uso           383

Outras Imobilizações de Uso    1.170
(Depreciações Acumuladas)     (787)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            599
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (295)

TOTAL DO ATIVO      15.798

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO        8.581
Relações Interdependências        1.638

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.638
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        6.943

Carteira de Câmbio    4.176
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.054
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.584

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        7.217
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    520
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado         (310)

Receitas Operacionais     3.400
(Despesas Operacionais)     (3.718)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido       15.798

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Agosto de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 17.796.859/0001-51 - NIRE 35.227.396.374

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, hora, local: 24.09.2019, 10hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; e Secretário: Guilherme de 
Puppi e Silva. Deliberações aprovadas: (i) Redução do capital social, que passa dos atuais R$40.625.882,00, 
para R$31.420.137,00, uma redução de R$9.205.745,00, com o consequente cancelamento de 9.205.745 quotas, 
no valor de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às suas participações no capital social. 
(ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais an-
teriores, no valor de R$7.145.931,87; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da so-
ciedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$2.059.813,13. Encerramento: 
Nada mais, lavrou-se ata. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville Empreen-
dimentos Imobiliários S.A. ambas por Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva.

Terras Alpha SPE Senador Canedo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 19.371.449/0001-94 - NIRE 35.228.035.065

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais R$50.320.635,00, 
para R$42.495.281,00, uma redução, no valor total de R$7.825.354,00, com o consequente cancelamento de 7.825.354 quo-
tas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às suas participações no capital so-
cial. (ii) A redução do capital social ocorrerá em razão do capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da socie-
dade, por conta de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$7.825.354,00. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Sil-
va; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 16.874.459/0001-54 - NIRE 35.226.916.951

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 14hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da 
Silva; Secretário: Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) Redução do capital social, que passa 
dos atuais R$43.719.898,00, para R$36.531.177,00, uma redução de R$7.188.721,00, com o consequente cancela-
mento de 7.188.721 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, todas da sócia Alphaville Urbanismo S.A. (ii) 
A redução do capital social será: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, no 
valor de R$6.064.243,25. b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto, em razão de saldo de 
créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$1.124.477,75. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. 
Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva; Alpha-
ville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva.

Terras Alphaville SPE Campina Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 19.371.500/0001-68 - NIRE: 35.228.035.049

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10 horas, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais 
R$27.206.000,00, para R$19.532.808,00, uma redução, no valor total de R$7.673.192,00, com o consequente 
cancelamento de 7.673.192 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às 
suas participações no capital social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados 
dos exercícios sociais anteriores, no valor de  R$5.552.925,41; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$2.120.266,59. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 07.862.801/0001-05 - NIRE 35.220.085.900

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10 horas, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais 
R$25.771.782,00, para R$13.902.162,00, uma redução, no valor total de R$11.869.620,00, com o consequente 
cancelamento de 11.869.620  quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às 
suas participações no capital social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados 
dos exercícios sociais anteriores, no valor de  R$6.275.528,17; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$5.594.091,83. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 19.356.842/0001-09 - NIRE: 35.228.034.701

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, hora, local: 24.09.2019, 10hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; e Secretário: Guilherme de 
Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) redução do capital social, que passa dos atuais R$51.863.807,00, para 
R$23.731.897,00, uma redução, de R$28.131.910,00, com o consequente cancelamento de 28.131.910 quotas, no 
valor nominal de R$1,00 cada uma, restituindo-se às sócias os valores proporcionais às suas participações no capital 
social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais 
anteriores, no valor de R$22.055.105,90; e b) pelo capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da so-
ciedade, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de R$6.076.804,10. Encerramento: 
Nada mais.  São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A., Alphaville Empreendimentos Imobi-
liários S.A., Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva.

Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 07.739.161/0001-40  - NIRE 35.220.085.896

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas de 24.09.2019
Data, Hora, Local: 24.09.2019, às 10 horas, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Klausner Henrique Monteiro da Silva; Secretário: 
Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações Aprovadas: (i) a redução do capital social, que passa dos atuais R$ 
37.801.049,00, para R$10.437.669,00, uma redução, no valor total de R$ 27.363.380,00, com o consequente 
cancelamento de 27.363.380 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada, restituindo-se às sócias os valores proporcionais 
às suas participações no capital social. (ii) A redução do capital social ocorrerá: a) mediante a absorção de prejuízos 
acumulados dos exercícios sociais anteriores, no valor de R$ 21.019.423,15; e b) pelo capital social ter se tornado 
excessivo em relação ao objeto, em razão de saldo de créditos existentes em 31.08.2019, no valor de 6.343.956,85. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2019. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Guilherme de Puppi e Silva

LCJ S.A.
CNPJ(MF) nº 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Léo 
Wallace Cochrane Júnior, Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait e Liana Cochrane Miele. Convocação e Publicação: 
Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Léo Wallace Cochrane Júnior, Secretária - Lenah Barrionuevo Cochrane 
Cutait. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 26/04/2018, 
arquivada e registrada na JUCESP sob nº 255.890/18-7 em 30/05/2018, II. O Balanço Geral e as demais Demons-
trações Financeiras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2018; III. Em razão da Companhia não ter auferido 
Lucro no exercício de 2018, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal. IV. Não houve 
outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. SP, 30/04/2019. Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochra-SP, 30/04/2019. Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochra-Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochra-
ne Cutait - Secretária. JUCESP nº 501.575/19-4 em 19/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Essa é a realidade de 
91,7% dos municípios 
de acordo com o IBGE. 

Além disso, em 90,3% das ci-
dades do país não há nenhum 
tipo de serviço especializado 
no atendimento à vítima de 
violência sexual.

“As delegacias especializa-
das de atendimento à mulher 
são equipamentos estaduais. 
Nós investigamos, em cada 
município, se havia alguma 
Deam. Verifi camos que os es-
tados só implantaram Deams 
em apenas 8,3% das cidades. 
Não signifi ca que não tenha, 
nessas cidades, outro tipo de 
delegacia que atenda deman-
das das mulheres”, esclarece 
a gerente da pesquisa Vânia 
Maria Pacheco.

O número de municípios 
que possuem casas-abrigo 
para mulheres em situação de 
violência se manteve estável e 
continua reduzido. Oscilou de 
2,5% em 2013 para 2,4% em 
2018. Entre as 3,8 mil cidades 
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Em 91,7% das cidades, não há 
delegacia de atendimento à mulher
Na maioria das cidades brasileiras, não existe nenhuma delegacia especializada no atendimento à mulher (Deam)

Casa da Mulher em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

que possuem até 20 mil habi-
tantes, apenas nove possuem 
este tipo de estrutura. Por 
outro lado, elas existem em 
58,7% dos municípios com 
mais de 500 mil habitantes. 
As casas-abrigo propiciaram, 
em 2018, atendimento a 1.221 
mulheres e 1.103 crianças. A 
principal atividade ofertada 
foi o atendimento psicológico 

individual. 
Dependen-
do da unida-
de, também 
há oferta de 
atendimen-
to jurídico e 
creche.

O levanta-
mento mos-
t r a  a i n d a 

que o número de prefeituras 
que possuem algum órgão 
voltado para a execução de 
políticas para mulheres está 
em queda. Em 2013, 27,5% 
dos municípios tinham algum 
tipo de estrutura com essa fi -
nalidade. No ano passado, esse 
percentual caiu para 19,9%. 
Os dados apontam que houve 
um retrocesso de nove anos: 
a situação de 2018 é similar 
à observado no ano de 2009.

Quando existem, a maioria 
dos órgãos municipais estão 
vinculados a alguma secretaria 
com atribuições mais amplas. 
Entre as prefeituras que pos-
suem estruturas com tal fi m, 
apenas 12,8% tem secretarias 
exclusivas para a execução de 
políticas para mulheres. Por 

outro lado, houve um aumento 
no número de municípios que 
possuem um Plano Municipal 
de Políticas para Mulheres. Em 
2013, o documento era adotado 
por 4,5% das prefeituras do 
país. No ano passado, esse 
percentual saltou para 5,3%.

“Vem crescendo, ainda 
que bem devagar, o número 
de municípios que oferecem 
pelo menos um ou outro 
instrumento de gestão para 
tratar a política voltada para 
as mulheres. Se hoje ainda 
está baixo, era muito menos lá 
atrás. Pelo menos em termos 
de estrutura, os municípios 
parecem estar tentando aten-
der um pouco mais essa faixa 
da população”, observa Vânia 
(ABr).

Dourados News
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ança, ou ligue para
T : 3043-4171 - 3106-4171
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FÁBIO FAGOTTI FERREIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
divorciado, nascido no dia (05/03/1973) em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salustiano Ferreira Neto e de Erminia Fagotti 
Ferreira. A pretendente: BARBARA DIAS LEITE, de nacionalidade brasileira, relações 
públicas, divorciada, nascida no dia (10/12/1979) em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gustavo Dias Leite e de Deyse 
Mercedes Dias Leite.

O pretendente: BRUNO DE SOUZA FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido no dia (13/05/1988) em Teresópolis - 
RJ, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcos 
de Figueiredo e de Silvana de Souza Figueiredo. A pretendente: THAÍS STARLING 
DE PÁDUA LAMY DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, administradora de 
empresas, solteira, nascida no dia (04/06/1987) em Belo Horizonte - MG, residente e 
domiciliada em Belo Horizonte - MG, fi lha de Luiz Paulo Baptista Lamy de Miranda e de 
Marcia Starling de Pádua Lamy De Miranda. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do 3° 
Subdistrito de Belo Horizonte - MG.

O pretendente: ALEXANDRE FLAVIO DA CUNHA PEREIRA YACALOS, de 
nacionalidade brasileiro, arquiteto e urbanista, solteiro, nascido no dia (04/11/1988) 
em São Luis - MA, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de 
Ianis Maciel Yacalos e de Maria Lais da Cunha Pereira. A pretendente: LUIZA DE 
ARAUJO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 
(20/04/1992) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de José Roberto Rodrigues Rodrigues e de Maria Lúcia de Araujo Rodrigues.

O pretendente: ANTONIO RAYES SAKR, de nacionalidade brasileiro, advogado, 
divorciado, nascido no dia (04/09/ 1951) em Marília - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Khury Sakr e de Salime Rayes Sakr. 
A pretendente: STELLA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
divorciada, nascida no dia (30/04/1959) em Penapolis - SP, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adherbal Antonio de Oliveira e de Ester 
Eunice de Almeida Faria de Oliveira.

O pretendente: RENATO CESARETTO CHIQUITO, de nacionalidade brasileira, 
produtor cultural, solteiro, nascido no dia (31/07/1984) em Bauru - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro José Chiquito e de Lucia 
Helena Natale Cesaretto Chiquito. O pretendente: MARCELO VIEIRA MATIAS, de 
nacionalidade brasileira, psicólogo, solteiro, nascido no dia (03/03/1988) em Campinas 
- SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto 
Matias e de Edsonia Maria Vieira Matias.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: JAYSON LEE MOJA, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, 
nascido no dia (11/11/1976) em Paramount, Estado da Califórnia, Estados Unidos da 
América, residente e domiciliado neste Subistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Irone 
Guedes Moja e de Tania Marli Staggemeier Moja. A pretendente: YTALA CARVALHO 
MENDONÇA BARRETO, de nacionalidade brasileira, designer de interiores, solteira, 
nascida no dia (10/01/1982) em Paraty - RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sebastião Celso Paes Barreto e de Shirley Carvalho Xavier de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ LUIS FRANCO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, analista 
fi nanceiro, solteiro, nascido no dia (15/06/1991) em São Luís - MA, residente e domiciliado 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Francisco de Araujo e de Vitalina 
Venancia Davalos França de Araújo. A pretendente: JÚLIA TEIXEIRA CERÁVOLO, de 
nacionalidade brasileira, projetista, solteira, nascida no dia (14/05/1991) em Cáceres - 
MT, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Leonardo Cerávolo Neto e de Christiane Emanuel Teixeira Cerávolo.

O pretendente: ENRICO LEONARDO DANIELE, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido no dia (22/10/1984) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pio Daniele e de Sandra Maria Daniele. A pretendente: 
MARCELA NEVES DE AGUIRRA, de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, 
solteira, nascida no dia (17/08/1989) em Curitiba - PR, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ataliba Ayres de Aguirra e de Doraci Neves da Silva.

O pretendente: FERNANDO NIGRI WOLFF, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido no dia (01/11/1988) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Wolff  e de Marlyn Wolff . A pretendente: 
PATRICIA HEILBERG, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 
(30/08/1991) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Bruno Sergio Heilberg e de Lygia Moritz Heilberg.

O pretendente: ANTHONY MARTINS CALFAT, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido no dia (16/07/1988) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Jorge Calfat e de Leyla Martins Calfat. 
A pretendente: VICTORIA MATTOSO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
administradora, solteira, nascida no dia (06/01/1994) em Louisville, Colorado, Estados 
Unidos da América, residente e domiciliada no Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Felipe Pinheiro de Andrade e de Marcia Maria Mattoso Maia de Andrade.

O pretendente: ALAN STEINBERG NISKI, de nacionalidade brasileira, designer, 
solteiro, nascido no dia (12/02/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Julio Alberto Niski e de Denise Steinberg 
Niski. A pretendente: CAMILA JI SUN HONG, de nacionalidade brasileira, publicitária, 
solteira, nascida no dia (17/03/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliada no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Chang Bum Hong e de Hyun Sook Kim Hong.

A pretendente: MILENA GABRIELY SANTOS BATISTA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrativo, solteira, nascida no dia (21/03/2000) em Indaiatuba - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hamilton de Paulo Batista e 
de Patricia dos Santos Bueno. A pretendente: MAYARA SILVA DO NASCIMENTO, de 
nacionalidade brasileira, logistica, solteira, nascida no dia (28/11/1993) em São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Silva do 
Nascimento e de Sandra Candido da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO FRANCO POLACCO, de nacionalidade brasileira, 
gestor público, solteiro, nascido no dia (31/10/1973) em Barretos - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Santos Polacco 
e de Helena Maria Franco Polacco. A pretendente: GIOVANNA CRISTINA XAVIER 
SETTI, de nacionalidade brasileira, geóloga, divorciada, nascida no dia (22/02/1974) em 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba - SP, fi lha de Augusto 
Ricardo Setti e de Zenolia Aparecida Xavier Setti.

O pretendente: SERGIO GUIMARÃES DE AVILA, de nacionalidade brasileira, 
arquiteto, solteiro, nascido no dia (13/01/1986) em Santo André - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Selgio de Avila e Silva e de Ivete 
Ribeiro Guimarães de Avila. A pretendente: IRENA POZZI GRASSI, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida no dia (20/09/1985) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silas Grassi e de Liliane Maria 
Gabrielli Pozzi Grassi.

O pretendente: PAULO FELIX GABARDO, de nacionalidade brasileira, economista, 
divorciado, nascido no dia (26/09/1985) em Curitiba - PR, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ruy Gabardo Filho e de Maria Solimar Gabardo. A 
pretendente: ANA PAULA GONÇALVES KAWAJIRI, de nacionalidade brasileira, artista 
visual, solteira, nascida no dia (15/05/1982) em Curitiba - PR, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Yoshiro Deguchi Kawajiri e de Ane 
Elizabeth Gonçalves Kawajiri.

O pretendente: EDUARDO LAM, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteiro, nascido 
no dia (19/10/1985) em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Lam e de Norma Celeste Lam. A pretendente: IRINA 
RAICHER, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia (03/06/1982) em 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Simão 
Raicher e de Eliana Anghinah Raicher.

O pretendente: MÁRCIO MALUF NASSIF, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no dia (22/03/1985) em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Assid Nassif Júnior e de Vera Lucia Maluf 
Nassif. A pretendente: PATRÍCIA CRESTANI CLARO, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida no dia (28/11/1989) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Claro e de Vera 
Lúcia Crestani Claro.

O pretendente: JOSE FREDERICO DE MAGALHÃES BRAGA, de nacionalidade 
brasileira, administrador de empresas, viúvo, nascido no dia (06/07/1963) em Jaú - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose do Amaral 
Mendes Braga e de Maria Helena de Magalhães Braga. A pretendente: PRISCILLA 
MARIA CHORNOBAY BERGONSO, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, 
nascida no dia (12/12/1981) em Campo Mourão - PR, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Bergonso e de Maria Madalena 
Bergonso.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: HUMBERTO BRITO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em Guarulhos, SP (Registrado neste subdistrito), no dia 26/09/1973, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmundo Gonçalves 
de Souza e de Benedita Brito de Souza. A pretendente: TATIANA MARIA SASSANO, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Brás, SP, no dia 
10/09/1978, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Sassano e de Sonia Maria Sassano.

O pretendente: FABRÍCIO FERNANDO ZAGUINE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Taquaritinga, SP, no dia 20/10/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mateus Antonio Zaguine e de Ivanete Vieira Polli. A pretendente: 
LEANDRA DE ALMEIDA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 14/05/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ademar Pedro Martins e de Leda Almeida de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO BARBOZA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão de-
signer, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 02/11/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Moreira da Costa e de Marione Barboza 
de Oliveira Costa. A pretendente: JESSICA ANDRADE SANTOS, estado civil divorcia-
da, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 11/12/1989, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aurelio Andrade dos Santos 
e de Fernanda Andrade dos Santos.

O pretendente: RENANN GUILHERME MORAES, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 30/11/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Norival Moraes e de Josefa Veridiana Guilherme. A 
pretendente: ISABELA BRITTO GARCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
agente de suporte, nascida em Osasco, SP, no dia 23/06/1992, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Garcia dos Santos Filho e de Maria Karla 
Britto Garcia dos Santos.

O pretendente: LUAN BARBOSA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Salinas, MG, no dia 26/03/1999, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José do Carmo Barbosa e de Janilde de Almeida Barbosa. A pretendente: HÁDANY 
EMANUELLE DOS SANTOS MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Rio Pardo de Minas, MG, no dia 20/08/ 1999, residente e domiciliada em Rio Pardo de 
Minas, MG, fi lha de Antônio Mendonça Neto e de Rosilene de Freitas Santos Mendonça. Obs.: 
Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registo Civil de Rio Pardo de Minas, MG.

O pretendente: FÁBIO ALVES DA SILVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
suporte pleno, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 07/11/1985, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Valter Alves da Silveira e de 
Sueli Alves da Silveira. A pretendente: ALINE CRISTINA ADDEO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar escritório, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 
08/11/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Addeo e de Maria Lúcia Francisco Addeo.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RAFAEL DE ANDRADE MOTA, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1993, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Roberto Soares Mota e de Antonia Pereira de 
Andrade Mota. A pretendente: HELOA SOARES DE MORAES, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juarez Soares de Moraes e de 
Ivonete de Moraes.

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

O pretendente: DANIEL CANCELLI ROMERO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de qualidade, nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 20/10/1992, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Romero Junior e de Rita 
de Cassia Turiani Cancelli. A pretendente: GIULIA MASTROROSA NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 
11/09/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luis 
Eneas do Nascimento e de Luciana Mastrorosa. Obs.: Cópia do Edital para ser Afi xado 
no Cartório de Residencia da Contraente.

O pretendente: LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 06/02/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Teixeira da Silva e de Teresa Alves de 
Souza. A pretendente: VIVIANE APARECIDA CONTRATESI DE MELO, estado civil di-
vorciada, profi ssão policial militar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no 
dia 03/06/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Alves de Melo e de Conceição Aparecida Contratesi de Melo.

O pretendente: RODRIGO AYRES FERRARI, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 10/05/1976, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Ayres Ferrari e de Elizabeth Ribeiro 
Ayres Ferrari. A pretendente: CLAUDIA LÚCIA BEZERRA ROMUALDO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Itaporanga, PB, no dia 26/10/1979, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Romualdo Filho e de 
Ivanilda Bezerra Romualdo.

O pretendente: RODRIGO GALEGO PONCE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 14/10/1981, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Luiz Galego Ponce e de Sebastiana Faus-
tina Bispo Ponce. A pretendente: THATIANA MATIAS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 17/10/1982, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Matias da Silva e de Vera 
Lucia Bartholomeu Silva.

O pretendente: THALES MAGALHÃES DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 27/05/1993, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos José de Miranda e de Kelly Magalhães 
de Miranda. A pretendente: ELLEN SUSARTE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista administração pessoal, nascida em Queimados, RJ, no dia 16/05/1994, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Ferreira e de Ediene da 
Costa Susarte.

O pretendente: ANDERSON DE ARAUJO COUTO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia 19/11/1978, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bento Couto e de Cirene de Araujo 
Couto. A pretendente: LILIAM PASCHOAL BUENO, estado civil solteira, profi ssão fun-
cionária pública, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 15/02/1978, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Samuel Bueno da Silva 
e de Anna Vera Paschoal.

O pretendente: DOMINGOS PAULO PASSARELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
desenhista, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 25/01/1964, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Passarelli e de Aracy Facco 
Passarelli. A pretendente: DENISE CONTINI, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 22/08/1968, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Contini e de Elena Lisi Contini.

O pretendente: JOÃO FARIA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
João do Caiuá, PR, no dia 24/09/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens Faria e de Maria Aparecida Faria. A pretendente: MICHELE 
STRAZZERI LEMOS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, 
Casa Verde, SP, no dia 23/02/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joselito Macêdo Lemos e de Maria de Loordes Strazzeri Lemos.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE ALVES DE NEGREIROS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar contábil, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 
07/06/1997, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Araujo 
de Negreiros e de Vânia Aparecida Alves de Negreiros. A pretendente: MONIK SILVA 
DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão aprendiz auxiliar de escritório, nascida nesta 
Capital, Santana, SP, no dia 28/12/1999, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Emanuel Iran Machado de Abreu e de Julita Maria da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DA CUNHA PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
moto-boy, nascido em Piracicaba, SP, no dia 17/07/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pinheiro e de Patricia Aparecida da Cunha. A 
pretendente: MICHELLI ALVES PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia 15/06/1983, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira e de Ana Maria Alves de Assis.

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

 7º Subdistrito - Consolação 
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALEX YOSHIAKI KOSEKI, de nacionalidade brasileira, programador, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/08/1987), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Minolu Koseki e de Nanae Tetsuya. O pretendente: JACOB 
OLIVER FELTHAM-WHITE, de nacionalidade britânica, comprador, solteiro, nascido em 
Wycombe - Reino Unido, no dia (12/11/1997), residente e domiciliado no Reino Unido, 
fi lho de Daniel Feltham-White e de Laura Paterson.

O pretendente: LEONARDO URQUIZA FERNANDES PORTELADA, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Franca, SP, no dia (14/10/1984), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Fernandes Portelada e de Marcia 
Lopes Urquiza Fernandes Portelada. A pretendente: THAÍS GHELFI DALL'ACQUA, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/05/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Guido Dall'Acqua e de 
Paula Ghelfi  Dall'Acqua.

O pretendente: WAGNER NOLASCO MUCIO, de nacionalidade brasileira, representante 
comercial, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1963), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mucio e de Helena Nolasco Mucio. A preten-
dente: CLEIDE ROZELY DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (24/01/1972), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira da Silva Santos e de Maria das Dores Pereira Santos.

O pretendente: ALBERTO RAMOS DE BRITO, de nacionalidade brasileira, masseiro, 
solteiro, nascido em Santa Luzia do Cariri, Serra Branca, PB, no dia (03/10/1972), re-
sidente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Paz de Brito 
e de Raimunda de Castro Ramos. A pretendente: DULCILENE CANDIDA MIGUEL, 
de nacionalidade brasileira, chefe de seção, solteira, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha, SP, no dia (23/10/1979), residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dorival Miguel e de Marcia Candida Miguel.

O pretendente: ANDRE MARANGONI ASPERTI, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vicente Asperti Junior e de Denize Marangoni Asperti. A pretendente: 
AMANDA MANDARINO ALVES, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/08/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Lino José Rodrigues Alves e de Yara Mandarino.

O pretendente: GUILHERME CHIAVERINI SAMPAIO CORRÊA, de nacionalidade 
brasileira, médico, viúvo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1975), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Sampaio Corrêa Sobrinho e de Maria Regina 
Chiaverini Sampaio Corrêa. A pretendente: PAULA KONRAD, de nacionalidade brasi-
leira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/10/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Konrad e de Lenira Pereira Konrad.

O pretendente: GUSTAVO DESSOY MACIEL, de nacionalidade brasileira, espe-
cialista em sistema de informações, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(26/03/1984), residente e domiciliado na Alemanha, filho de José Carlos Maciel e 
de Dessoy Maciel. A pretendente: LUCIANA LIMA VIEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, doutora em química, solteira, nascida em Teresina, PI, no dia (28/06/1983), 
residente e domiciliada na Alemanha, filha de Francisco Batista Vieira Júnior e de 
Nadir Soares Lima Vieira.

A pretendente: LÍVIA SILVA LINS, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, 
nascida em São José dos Campos, SP, no dia (09/04/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Nivaldo Lins e de Heloisa Helena César da Silva. A preten-
dente: ISABELA DE MELLO KOCK, de nacionalidade brasileira, médica-veterinária, 
solteira, nascida em São José dos Campos, SP, no dia (23/03/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Dener Kock e de Rita Paula de Mello Kock.

O pretendente: LUCAS COSTA MACEDO, de nacionalidade brasileira, empre-
sário, solteiro, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (20/04/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rodrigo Souza Macedo e de Lilia Penedo 
Costa Macedo. A pretendente: CAROLINE GALVÃO NAVARRO, de nacionalidade 
brasileira, empresária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/07/1996), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celio Luis Galvão Navarro e de 
Monaliza Galvão Navarro.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE VIZOTTO AMORIM, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1984), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Neves Amorim e de Lucia Amelia Vizotto 
Amorim. A pretendente: MARIANA MOURA, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1987), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Belmiro Altino Moura e de Sonia Maria Gentil Moura.

O pretendente: RODRIGO ALMEIDA BUENO, de nacionalidade brasileira, fotógrafo, 
solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (06/10/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Bueno Mesquita e de Denise Gonçalves Almeida 
Bueno Mesquita. A pretendente: JÉSSICA PAULETTO, de nacionalidade brasileira, 
modelo, divorciada, nascida em Bento Gonçalves, RS, no dia (19/04/1990), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Deonildo Pauletto e de Valdete Maria Tres Pauletto.

A pretendente: SÍLVIA FARIA MACIEL, de nacionalidade brasileira, empresária, 
solteira, nascida em Pindamonhangaba, SP, no dia (27/04/1994), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Maciel e de Silvana Lucia Faria 
Maciel. A pretendente: ALESSIA KRISANOVSKI, de nacionalidade italiana, atriz, 
solteira, nascida em Padova - Itália, no dia (12/02/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Valeri Krisanovski e de Tecla Dal Martello.

O pretendente: TENISTOCLEIDES PRATES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
escrevente, solteiro, nascido em Condeúba, BA, no dia (20/11/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Oliveira de Sousa e de Maria da Cruz 
Prates de Sousa. A pretendente: PALOMA CASSIANO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, funcionária pública estadual, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(15/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Alves da 
Silva e de Maria do Rosario Cassiano.

A partir dos 40 anos, a vista 
começa a dar sinais de can-
saço – mesmo para aqueles 
que nunca precisaram de 
óculos para enxergar bem. 
Trata-se de um problema de 
visão chamado presbiopia. 
Quando menos se espera, 
já não se consegue mais ler 
as mensagens no celular, ler 
jornal, enxergar com clareza 
os ponteiros do relógio, nem 
conferir os comprovantes 
de compra. Fica cada vez 
mais difícil, também, usar 
o computador e ver filmes 
legendados. 

De repente, a pessoa perce-
be que não enxerga bem nem 
de perto nem de meio-perto. 
Segundo Renato Neves, médi-
co oftalmologista à frente do 
Eye Care Hospital de Olhos, 
não é só o corpo que dá sinais 
de cansaço com o passar dos 
anos. Também o cristalino 
vai perdendo elasticidade, e 
o cansaço visual vai tomando 
conta. Por isso é comum re-
ceitar óculos multifocais para 
ler e desempenhar tarefas 
rotineiras para quem está na 
“meia-idade”.  

“A cirurgia a laser ainda é 
um dos recursos mais bem-
sucedidos para quem quer 
pôr fim ao interminável tro-
ca-troca de óculos imposto 
pela presbiopia – permitindo  
ao paciente ir ao cinema e 

preencher um cheque sem 
precisar de óculos, a não ser 
os de sol, que ele deve usar 
até nos dias nublados para 
prevenir a agressão dos raios 
UV. O implante de lentes 
intraoculares para corrigir 
vista cansada leva menos de 
meia hora. 

Uma lente fina e circular é 
implantada no lugar do cris-
talino. Além de corrigir vista 
cansada, a lente multifocal e 
a lente acomodativa corrigem 
problemas para enxergar de 
perto, média distância e de 
longe. Já para quem sofre 
de astigmatismo, as lentes 
tóricas são mais indicadas”, 
explica o médico.

E ainda existe a possibilida-
de de associar procedimentos 
refrativos, como Excimer 
Laser ou incisões relaxantes 
limbares, ao implante de 
lentes intraoculares. Para 
o paciente, trata-se de um 
grande ganho em qualidade 
de vida, já que ele estará 
apto a desempenhar qualquer 
atividade sem as restrições 
causadas pela falta de visão. 
Entre seis e doze semanas 
após a cirurgia no segundo 
olho ocorre a adaptação total 
do cérebro e a pessoa pode 
desfrutar dos benefícios de 
enxergar bem novamente.

Fonte e mais informações:
(www.eyecare.com.br)

Cansaço também afeta saúde 
ocular, diz especialista
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ICMAC
CARAMBOLA

CAMINHONM
RASORETORCE
DRAAAFINS

PRASETOA
TRAQUEIAELARINGE

IILVAGEM
NDALANID
COMBOEIRE

CIRIOATOTO

PCREDORI
BARRACOSAM

LABORNSLI
LIGAITAS

PIONEIRISMO

Fruto cuja
fatia tem
forma de
estrela

Meio de
transporte
indígena

Coleção
de poemas
de apelo
popular 

É encur-
tado pelo

atalho

Conteúdo
de livros
de auto-

ajuda

O soldado
sem gra-
duação
(Mil.)
Diego

Rivera,
pintor

mexicano

"(?)
Começar",
sucesso 

de Marina

Para, em
inglês

Receio
durante o 
tratamento
dentário 

Um dos
legumes

da
maionese

Instância
psíquica
profunda
(Psican.)

Tipo de
promoção 
alimentícia

2 em 1

República
das Ilhas
Britânicas

Deus, para
os hebreus

(Bíblia)

(?) I, 
rei da

Germânia 

(?) de
Nazaré,

festa
belenense

Criação da
Império
Serrano

(pl.)

Título
nobre de
Anthony
Hopkins

Constru-
ção típica
de favelas
cariocas

George
Eliot, ro-
mancista
inglesa

Tio (?),
figura

simbólica
dos EUA

(?) 
de foles:
corna-
musas

Marca do
trabalho 

dos irmãos
Lumière

Pequeno peixe en-
contrado em fundos
rochosos marinhos

Leste (abrev.)

Semelhan-
tes

Ergue;
levanta

Torce de
novo

Continente
do Japão

Local de
filmagens
Formar;
preparar

Vítima do
caloteiro
Corrida 

de motos

(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Prende
com corda

Lista com as lutas
mais

esperadas
do UFC

Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.

O avanço tecnológico 

facilita uma série de 

processos e auxilia as 

empresas a se tornarem 

competitivas no 

mercado.

Isso acontece devido à 
quantidade de ferramen-
tas e plataformas que dão 

a elas a possibilidade de se 
tornarem inovadoras. Entre 
as atividades benefi ciadas por 
esse movimento, que ganhou 
mais agilidade e segurança, 
estão os formatos de paga-
mento que hoje já ocupam o 
ambiente digital, garantindo 
comodidade e uma experi-
ência mais agradável para o 
consumidor.

Pelo menos, é assim que 
deve ser. Para uma empresa 
selecionar um sistema de 
pagamento online ideal para 
seu negócio ela deve, sobretu-
do, fi car atenta as opções do 
mercado e ao perfi l do cliente. 
O cuidado é necessário, pois 
esse sistema de pagamento 
online será um canal de oti-
mização. Sendo assim, ele 
deve transmitir segurança e 
facilidade para o cliente e ser 
indispensável no controle de 
pagamentos realizado para a 
empresa. 

Outro ponto é avaliar as 
funcionalidades do software. 
Um sistema de pagamento 
online é responsável pelo 
gerenciamento das vendas da 
loja virtual e precisa oferecer 
o máximo de segurança e dar 
ao consumidor uma variedade 
de opções de pagamentos 
(débito automático, cartão de 
crédito, boleto ou transferên-
cia bancária) pode garantir 
ainda mais a autonomia dele 
e a efetivação da compra. 

Outra dica é pensar em um 
sistema que garanta um caixa 
saudável, redução de falhas e 
outras funcionalidades, como 
por exemplo:

•  Checkout transparente: 
etapa de finalização da 
compra deve ser prática 
e ágil.

•  Boleto registrado: emissão 
de boleto para otimizar 
a compensação e liberar 
compras rapidamente. 

•   Flexibilidade de parce-
lamento: a plataforma deve 
oferecer à sua empresa a 
autonomia para defi nir o nú-
mero de parcelas limite para 
o pagamento efetuado pelo 
consumidor. 

•   Compra em um clique: 
quando o sistema permite o 
salvamento dos dados do car-
tão por meio de criptografi a e 
agiliza o processo para próxi-
mas compras.

•  Cartão de crédito: ban-
deiras com opções de 
pagamento nacionais e 
internacionais

•  Multas e juros: cálculo 
automático por critérios 
estabelecidos depois da 
data de vencimento

•  Notifi cação de pagamen-
to: ser alertado quando 
o consumidor efetua o 
pagamento

•  Descontos: ativação auto-
mática de políticas de des-
contos para clientes VIP

Todos somos clientes, por-
tanto, uma outra dica que dou 
ao empreendedor é se colocar 
no papel de consumidor do seu 
próprio negócio. Esse pode ser 
um dos caminhos para avaliar 
como tornar a experiência do 
cliente cada vez mais única e 
atrativa. 

Trazer um ambiente, mes-
mo que digital, mais seguro e 
transparente durante todo o 
percurso da loja é um diferen-
cial que pode resultar na fi de-
lização do cliente, além de ser 
um trunfo que pode impactar 
positivamente a consolidação 
da empresa no mercado, na 
conquista de novos clientes e 
até, no lucro.

(*) - É co-fundador e CEO da iugu, 
primeira plataforma online para 
automação fi nanceira do Brasil 

(https://iugu.com/).

Saber escolher um 
sistema de pagamento 
online traz vantagens

Patrick Negri (*)

Refl exõesRefl exões
NÃO DESISTA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Neste mês, a energia recebida tem sido volátil e 
imprevisível. Ondas de potente energia cósmica foram 
liberadas, intensifi cando a necessidade de cura, mudança e 
transformação. Isso criou um ambiente precário e mutável 
onde as emoções são intensifi cadas e a paciência é testada, 
geralmente tornando a experiência humana bastante 
desconfortável.
Neste estágio, estamos alcançando além do óbvio e o mistério 
de nossa alma, onde a sabedoria, a percepção e a clareza estão 

disponíveis. Permita que sua percepção 
se expanda além da norma. Confi e na 
sua intuição e siga-a à medida que ela o 
conduz. Não desista. Agora é a hora de 
fazer um compromisso sagrado para com 
a sua vida, já que as coisas estão prestes a 
tomar um rumo positivo.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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A abertura de um processo 
de impeachment contra 
o presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, provo-
cou um terremoto político em 
Washington a pouco mais de 
um ano das eleições de 2020, 
mas ainda há um longo caminho 
pela frente para a oposição 
democrata conseguir depor 
o mandatário republicano. A 
investigação, como manda a 
Constituição americana, co-
meçará na Câmara dos Repre-
sentantes, controlada hoje pelo 
Partido Democrata. 

Segundo a presidente da 
Casa, Nancy Pelosi, os comitês 
que já investigam Trump de 
forma separada, como os de 
Justiça, Inteligência e Serviços 
Financeiros, continuarão suas 
apurações, mas agora sob o 
“guarda-chuva do inquérito 
de impeachment”. Não há um 
prazo defi nido para a conclusão 
das investigações, mas o desejo 
dos democratas é encerrá-las 
ainda neste ano, antes da lar-
gada ofi cial para as primárias 
das eleições de 2020. Caberá à 
Comissão de Justiça formular 
e aprovar em seu colegiado 
as acusações formais contra 
Trump.

Em seguida, o parecer será 
levado ao plenário da Câmara, 
que terá de aprovar ou rejeitar 
a denúncia por maioria simples. 
Como os democratas controlam 
a Casa, não devem ter difi culda-
des para superar essa etapa. Se 

Como funciona o processo
de impeachment nos EUA?

A investigação, como manda a Constituição americana, começará na Câmara dos Representantes, 
controlada hoje pelo Partido Democrata

Trump é alvo de investigação na Câmara dos Representantes. 

aprovada, a acusação passa ao 
Senado, a quem cabe julgar o 
presidente - assim como acon-
tece no Brasil. O julgamento 
no Senado segue os moldes 
de um processo comum, com 
direito a advogados de defesa 
e acusação, apresentação de 
testemunhas e provas.

As sessões são presididas 
pelo chefe da Suprema Corte, e 
a eventual condenação precisa 
do apoio de pelo menos 67 dos 
100 senadores (dois terços), 
algo improvável no momento. 
O Partido Republicano conta 
atualmente com 53 assentos 
no Senado, número mais do 
que sufi ciente para evitar o 
impeachment. Para que Trump 

seja deposto, ao menos 20 se-
nadores republicanos terão de 
votar com a oposição. Se for 
condenado, o presidente será 
deposto e substituído por seu 
vice, Mike Pence, até o fi m do 
mandato.

A Constituição estabelece 
que um presidente pode ser 
removido do cargo por “trai-
ção, propina ou outros crimes 
e contravenções graves”. Essa 
última tipologia é defi nida de 
forma vaga, mas o Congresso 
costuma levar em conta três 
tipos de conduta: uso do cargo 
para obter ganhos fi nanceiros, 
abuso de poder ou agir de 
maneira incompatível com a 
função. O caso de Trump se 

aproxima da hipótese de abuso 
de poder, já que ele é acusado 
de pressionar o presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelensky, 
a investigar o fi lho de Joe 
Biden, favorito para disputar 
a Presidência pelo Partido 
Democrata em 2020. 

O julgamento, no entanto, 
tem um caráter muito mais 
político do que criminal. Até 
hoje, apenas dois presidentes 
foram submetidos a processos 
de impeachment: Andrew 
Johnson (1868) e Bill Clinton 
(1998), ambos absolvidos. 
Richard Nixon renunciou em 
1974, evitando um afastamento 
iminente por causa do escânda-
lo “Watergate” (ANSA).

Entre julho de 2018 e agosto último, 14,88 
milhões de pessoas trocaram o cheque espe-
cial rotativo pelo parcelado. Apenas no oitavo 
mês de 2019, 1,37 milhão de clientes optaram 
pela mudança. A opção pela linha de crédito 
alternativa permitiu a redução dos juros pagos 
em 76%, uma vez que a taxa média do rotativo 
em agosto foi de 12,21% a.m., enquanto a do 
parcelado foi de 2,92% a.m.

Os números fazem parte de um levanta-
mento feito pela Febraban e levam em conta 
os juros cobrados por 12 bancos, que repre-
sentam cerca de 90% do mercado brasileiro 
do produto. A criação do cheque especial 
parcelado é resultado do normativo da au-
torregulação bancária sobre o assunto, que 

passou a valer em 1º de julho do ano passado. 
Os bancos devem sempre manter em oferta 

linhas de crédito com taxas mais atrativas 
para os clientes com saldo negativo, e enviar 
propostas, oferecendo essas linhas, aos que 
utilizam mais de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos.

Importante ressaltar que os clientes têm 
à disposição alternativas de custo bem mais 
baixo, como o crédito consignado, que repre-
senta 20% da carteira de crédito dos bancos. 
O cheque especial, destinado a emergências e 
por curto prazo de tempo, representa apenas 
1,4% do total do crédito concedido pelas insti-
tuições bancárias, que têm custos maiores na 
oferta desse produto (AI/Febraban).

Troca de cheque especial rotativo pelo parcelado reduz juros
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Os números fazem parte de um levantamen-

to feito pela Febraban

A prevenção de mortes decorren-
tes de doenças cardiovasculares, 
como o acidente vascular cerebral 
(AVC) e a endocardite, foi um dos 
temas do 5º Fórum Siga seu Coração, 
que ocorreu em Brasília. De acordo 
com a plataforma Cardiômetro, da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC), mais de 289 mil pessoas 
morreram em decorrência dessas 
patologias, no país, até  última ter-
ça-feira (24). 

A OMS aponta as doenças cardio-
vasculares como a principal causa de 
morte no mundo. Em seu levanta-
mento mais recente, que apresenta 
dados de 2015, a entidade informa 
que, naquele ano, o total de óbitos 
envolvendo essas enfermidades 
chegou a 17,7 milhões. O número 
representou 31% das mortes regis-
tradas em âmbito global. O diretor de 
Promoção de Saúde Cardiovascular 
da SBC, Fernando Costa, disse que a 
hereditariedade pode favorecer o de-
senvolvimento desse tipo de doença. 

“Por outro lado, nós temos os 
fatores modifi cáveis. Quais são? 
Obesidade, circunferência abdo-
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Mais de 289 mil pessoas morreram de 
doenças cardiovasculares em 2019

minal, sedentarismo, hipertensão, 
diabetes e colesterol. Eu posso 
modificá-los, não posso? Tomo 
remédio, faço exercício. Quando 
você não modifi ca isso, há o que 
chamamos de estresse oxidativo. 
Isso causa um problema no vaso, 
nas artérias, principalmente”.

Segundo Costa, a medida que 
mais faz diferença é a adoção de 
um estilo de vida saudável, que alie 

dieta alimentar adequada à prática 
de exercícios físicos. “Prevenir 
é prolongar uma vida saudável”, 
disse. Como sugestão às pessoas 
que têm difi culdade para se manter 
fi sicamente ativas, o cardiologista 
simplifi ca, indicando caminhadas 
e o uso de aplicativos que contem 
os passos dados ao longo do dia. 
“Dez mil passos por dia e você tem 
atividade física”, disse (ABr).

A OMS aponta as doenças cardiovasculares como a 

principal causa de morte no mundo. 
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Especial

Pesquisa realizada na USP descobriu 
que a memantina elimina em 
camundongos o ‘Trypanosoma 
cruzi’, parasita causador da infecção

Matheus Souza/Jornal da USP

A memantina, medicamento utilizado em pacientes 
com Alzheimer, pode ser efi caz para o tratamento 
da doença de Chagas. É o que aponta um estudo 

realizado pelo Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) 
da USP e publicado no dia 19 de setembro na revista 
científi ca PLOS Neglected Tropical Diseases. 

Os resultados mostraram que a substância é capaz de 
matar o parasita que causa a doença, o Trypanosoma 
cruzi, geralmente transmitido através de picadas do 
inseto barbeiro. Nos testes feitos em camundongos infec-
tados, a quantidade de parasitas foi consideravelmente 
reduzida após o tratamento com memantina e a taxa de 
sobrevivência dos animais aumentou.

Conforme explica o professor Ariel M. Silber, coor-
denador do estudo, o próximo passo é verifi car se os 
dados levantados permitem que seja realizado um ensaio 
clínico, ou seja, um estudo para testar se o tratamento 
com memantina teria o mesmo efeito em seres humanos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o 
número atual de pessoas infectadas pelo Trypanosoma 
cruzi seja entre 6 e 7 milhões, a maioria na América La-
tina. Uma vez no organismo, o parasita provoca reações 
infl amatórias que podem chegar a comprometer o fun-
cionamento de tecidos e órgãos, causando até a morte.

A doença de Chagas faz parte das chamadas “doenças 
negligenciadas”, categoria que abarca um conjunto de 
enfermidades tratáveis e curáveis, porém endêmicas 
em populações de baixa renda. Por atingirem sobretudo 
grupos com pouco poder aquisitivo, despertam menos 
interesse na indústria farmacêutica e, consequentemente, 
também há menos investimento em pesquisas sobre elas.

Tratamento existente é 
insatisfatório

Atualmente, existem dois fármacos utilizados para o 
tratamento de Chagas, o nifurtimox e o benznidazol, 
bastante efi cazes na forma aguda da doença. Acontece 
que ambos são tóxicos para os humanos, por isso apre-

Remédio para Alzheimer também 
tem efeito contra doença de Chagas

Desenvolvido inteiramente na USP, 
o estudo foi uma colaboração entre o 
Laboratório de Bioquímica de Tryps 
(LaBTryps), coordenado pelo professor 
Ariel Silber, e o Laboratório de Imuno-
parasitologia Experimental, coordenado 
pelo professor Cláudio Marinho, também 
do ICB. O financiamento foi feito pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de S. Paulo (Fapesp), Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e o Medical Research 
Council, do Reino Unido.

O LaBTryps, que estuda como os di-
ferentes tripanossomas interagem com 
seus hospedeiros, continuará desenvol-
vendo pesquisas sobre o Trypanosoma 

cruzi. “Estamos interessados em enten-
der qual sua lógica de funcionamento. 
O que ele aproveita quando infecta uma 
célula de mamífero, ou quando está no 
tubo digestivo do barbeiro? Como ele 
lida com variações de temperatura?”, 
exemplifica o professor Silber. “Quanto 
mais soubermos da biologia deste e de 
outros parasitas, maior é a chance de 
encontrarmos processos onde é possível 
interferir com novos fármacos.”

Além dos dois professores menciona-
dos, também assinam como autores do 
artigo Higo Fernando Santos Souza, San-
dra Carla Rocha, Flávia Silva Damasceno, 
Ludmila Nakamura Rapado e Elizabeth 
Mieko Furusho Pral. É possível conferir 
o texto completo na PLOS Neglected 
Tropical Diseases, em inglês.

Marcos Santos/USP Imagens

Pesquisa foi toda desenvolvida no Departamento de Parasitologia
do Instituto de Ciências Biomédicas.

Financiamento e próximos projetos

sentam sérias difi culdades para tratar a forma crônica, 
quando é necessário o uso prolongado.

De acordo com Silber, existem várias pesquisas que 
buscam a otimização do tratamento existente, principal-
mente com o benznidazol. Entretanto, os fármacos em 
si são insatisfatórios. “Por causa dos efeitos colaterais, 
muitas vezes é impossível completar o tratamento, e o caso 
mais frequente é que não se atinja a cura. Por isso é tão 
importante dispor de novos medicamentos”, completa.

No organismo humano, a ação da memantina ocorre a 
partir da interação com os receptores NMDA (N-metil 
D-Aspartato). Os pesquisadores haviam identifi cado em 
estudos anteriores a possibilidade de haver receptores com 
características semelhantes no Trypanosoma cruzi. Assim, 
a hipótese levantada foi de que a droga poderia interagir da 
mesma forma se aplicada a ele, o que acabou se comprovando.

No caso do Trypanosoma cruzi, porém, essa interação 
acaba por causar a morte. Os resultados mostraram que 
o parasita morria com uma dose relativamente baixa de 
memantina, enquanto as células infectadas por ele eram 

pouco ou nada afetadas. 
Esse processo foi detalhado 
na dissertação de mestrado 
de Flávia Silva Damasceno, 
defendida em 2013 e tam-
bém publicada em artigo. 
Depois, o estudo foi apro-
fundado na dissertação 
de Higo Fernando Santos 
Souza, que corroborou a 
hipótese e gerou o artigo 
publicado agora.

O fato de a memantina já 
ser utilizada em humanos 
é uma grande vantagem 
para o desenvolvimento de 
um novo medicamento. “Já 

sabemos, por exemplo, qual 
a dose máxima que pode 
ser utilizada num paciente 
infectado, os possíveis efei-
tos colaterais, a velocidade 
em que o organismo elimina 
a substância. Existe muito 
conhecimento acumulado 
sobre a droga que pode 
valer para o seu uso no 
tratamento da doença de 
Chagas”, diz Silber.

Bigstock
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Principal forma de transmissão da doença é através das fezes do inseto barbeiro.
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O próximo passo é 
verifi car se os dados 
levantados permitem 
que seja realizado um 
ensaio clínico, ou seja, 
um estudo para testar 
se o tratamento com 
memantina teria o 

mesmo efeito em seres 
humanos.

O parasita provoca reações 
infl amatórias que podem 
chegar a comprometer o 

funcionamento de tecidos 
e órgãos
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