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“A tragédia da vida é 
que fi camos velhos 
cedo demais.
E sábios, tarde 
demais”.
Benjamin Franklin (1706/1790)
Diplomata estadunidense
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A compra e venda de imó-
veis aumentou 5,97% 
no estado de São Paulo 

no acumulado de 12 meses em 
comparação com o perío do 
anterior. É o que revela ba-
lanço do registro de imóveis 
divulgado ontem (30) pela 
Associação dos Registradores 
de Imóveis (Arisp) em parce-
ria com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). Entre julho do ano 
passado e junho de 2019, 
foram comprados e vendidos 
613,3 mil imóveis no estado.

Os dados a partir das infor-
mações de cartórios mostram 

Compra e venda de 
imóveis têm alta de 5,97% 
no estado de São Paulo

ainda que foram feitas 919,1 mil 
transferências de registro de 
imóveis em 12 meses até junho. 
Neste total estão incluídas as 
heranças, doações e partilhas 
de bens. A maior parte das 
transferências foram de terre-
nos, respondendo por 32,9%, e 
de apartamentos (31%). O se-
tor vem demonstrando melhora 
contínua desde 2016, quando 
as negociações chegaram ao 
nível mais baixo da crise. 

“Nós estávamos em uma curva 
ascendente em 2012 e em 2013, 
2014, por conta da crise política 
e econômica, o mercado imo-
biliário sofreu. Então, tivemos 

uma curva descendente que 
só começou a ser revertida em 
2016”, explicou a coordenadora 
de pesquisas da Arisp, Patrícia 
Ferraz. Em 2016, foram feitas 
741,3 mil transferências de 
registro e 499,5 mil operações 
de compra e venda.

Outro indicador que mostra 
melhora do ramo imobiliário 
é a queda no percentual de 
execuções nas alienações fi -
duciárias, transação em que o 
imóvel é dado como garantia 
de um empréstimo ou para 
fi nanciamento do próprio bem. 
“As estatísticas da alienação 
fi duciária de imóveis mostram 

O setor vem demonstrando melhora contínua desde 2016, quando as negociações

chegaram ao nível mais baixo da crise.

que tivemos um pico, um núme-
ro muito grande de execuções 
em fi nanciamentos imobiliários 

e empréstimos com base em 
imóveis, que cedeu. Cedeu 
com muita força desde o ano 

passado. O número de exe-
cuções iniciadas despencou”, 
enfatizou Patrícia (ABr).

O Ministério da Educação 
(MEC) destinará 58% dos 
recursos desbloqueados para 
recompor o orçamento das 
universidades e institutos fe-
derais, anunciou ontem (30), 
em Brasília, o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub. Os 
recursos cobrirão despesas de 
custeio como gastos com água, 
energia elétrica, aquisição de 
materiais de consumo e outras 
prestações de serviço.

O anúncio do desbloqueio 
do orçamento foi feito no úl-
timo dia 20 pelo Ministério da 
Economia. Ao todo, o governo 
desbloqueou R$ 8,3 bilhões do 
Orçamento deste ano. Entre os 
ministérios, o que teve maior 
liberação foi o da Educação, 
com R$ 1,99 bilhão. Do total, 
as universidades receberão 

Weintraub: “Estamos administrando uma situação

crítica com qualidade técnica”.

Educação profi ssional
O Senai tem mais de 81 mil vagas 

de educação profi ssional abertas 
em todo o país. São Paulo reúne a 
maior parte delas vagas gratuitas 
em cursos técnicos, e de qualifi ca-
ção profi ssional. São mais de 250 
cursos em áreas como construção, 
couro e calçados, educação, ener-
gia, eletroeletrônica, gestão, gráfi ca 
e editorial, que vão aumentar as 
chances de conseguir um emprego. 
Saiba mais: (80mil.sp.senai.br).

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Instituições fi nanceiras reduzi-
ram, pela oitava vez seguida, a es-
timativa para a infl ação neste ano. 
De acordo com pesquisa do Banco 
Central (BC) ao mercado fi nan-
ceiro, a previsão para a infl ação, 
calculada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, 
passou de 3,44% para 3,43%, em 
2019. Para 2020, a estimativa caiu 
de 3,80% para 3,79%. A previsão 
para os anos seguintes não teve 
alterações: 3,75%, em 2021, e 
3,50%, em 2022.

As estimativas para 2019 e o 
próximo ano estão abaixo do 
centro da meta de infl ação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta de infl ação  é 4,25% em 
2019, 4% em 2020, 3,75% em 
2021 e 3,50% em 2022, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. O principal ins-

trumento usado pelo BC para 
controlar a infl ação é a taxa 
básica de juros, a Selic. 

Para o mercado fi nanceiro, 
a Selic deve terminar 2019 
em 4,75% ao ano. Na semana 
passada, a expectativa estava 
em 5% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 5,5% ao ano. Não 
alterou a estimativa para o fi m 
de 2020: 5% ao ano. Para 2021, a 
expectativa é que a Selic termi-
ne o período em 6,50% ao ano. 

A previsão para a expansão 
do PIB é mantida em 0,87% em 
2019, há quatro semanas con-
secutivas. As estimativas para 
os anos seguintes também não 
foram alteradas: 2%, em 2020; 
e 2,50%, em 2021 e 2022.

A previsão para a cotação do 
dólar ao fi m deste ano subiu de 
R$ 3,95 para R$ 4 e, para 2020, 
de R$ 3,90 para R$ 3,91 (ABr).

A previsão para a expansão do PIB é mantida em 0,87% em 2019.

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, foi recebido 
ontem (30) com protesto de 
ambientalistas em Berlim, a 
favor da proteção da Amazô-
nia. O ato foi organizado pelo 
grupo Gira, braço alemão do 
Greenpeace, em frente à sede 
da Confederação Alemã das Câ-
maras de Indústria e Comércio, 
no centro da capital do país. A 
visita do brasileiro foi alvo de 
pelo menos 50 manifestantes.

O grupo, que levava bandeiras 
do Brasil e da Alemanha, montou 
um cordão de isolamento em 
frente ao edifício para tentar im-
pedir a entrada de Salles no local. 
Entre os cartazes carregados, o 
que mais chamou a atenção foi 
uma faixa fazendo referência ao 
acordo entre a União Europeia 
(UE) e o Mercosul, com a se-
guinte frase: “Sem acordo com 
criminosos do clima”.

Os manifestantes ainda exi-
biram um tronco de árvore em 

chamas pedindo para que a 
Amazônia não seja destruída. 
“A agenda do governo Bolsona-
ro em relação ao clima tem sido 
a favor do lobby do agronegócio, 
mas a destruição da Amazônia 
é algo que coloca todos no 
planeta em perigo”, disse o 
representante do Greenpeace, 
Jannes Stoppel, à DW.

O ministro do Meio Ambiente 
iniciou uma turnê pela Europa 
na tentativa de “esclarecer” as 
atitudes do governo, duramen-
te criticado pelo desmatamento 
acelerado na Amazônia e o 
aumento no número de quei-
madas na fl oresta. Depois de 
participar na Assembleia Geral 
da ONU, Salles chegou a Berlim. 
No entanto, em sua agenda 
no site do ministério, não há 
informações sobre seus com-
promissos pelos próximos três 
dias. O ministro deve deixar a 
Alemanha amanhã (2) e seguir 
para o Reino Unido (ANSA).

Ambientalistas em Berlim, a favor da proteção da Amazônia.

Rovena Rosa/ABr
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Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Marcos Pontes.

As bolsas vinculadas ao CNPq 
para estudantes, professores e 
pesquisadores serão pagas em 
outubro. A informação foi dada 
ontem (30) pelo ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, por meio de sua conta 
na rede social Twitter. “Emer-
gencialmente fi z transferência 
da parte de fomento do CNPq 
em setembro. Tínhamos or-
çamento mas não tínhamos o 
limite. Dependia do Ministério 
da Economia aprovar o limite. 
Aprovou na sexta-feira (27) 
então está tudo tranquilo para 

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
voltou a defender a necessi-
dade de revisão da vinculação 
constitucional de recursos do 
Orçamento Geral da União, 
para o pagamento de despesas 
obrigatórias. Ao palestrar du-
rante um evento de capacitação 
de profi ssionais de segurança 
pública, em Brasília, Mourão 
associou a atual crise econômi-
ca à inclusão, na Constituição 
Federal de 1988, da obrigação 
dos governantes investirem 
um percentual mínimo em de-
terminados setores, tais como 
Educação e Saúde.

“Enfrentamos uma crise eco-
nômica que vem se desenhando 
ao longo dos últimos 30 anos. 
Na aprovação da Constituição 
[foram incluídos] uma série de 
direitos, e carimbo de recursos 
sem dizer de onde sairiam estes 
recursos”, comentou Mourão 
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Hamilton Mourão defende desvinculação 
de recursos do Orçamento da União

Congresso o poder de elaborar 
o Orçamento Geral, apontando 
prioridades. O vice-presidente 
afi rmou que, de cada R$ 100 
que a União arrecada, R$ 95 
já tem destino certo, deixando 
o governo sem espaço para 
mexer no orçamento.

“Precisamos desvincular 
para buscar este equilíbrio 
entre despesas e receitas”, 
disse o vice-presidente. “E 
passar a tarefa de montar o 
Orçamento ao Congresso que, 
hoje, não tem nenhuma mar-
gem de manobra”, acrescentou, 
argumentando que, ao longo 
das últimas décadas, o Estado 
brasileiro não parou de crescer, 
gastando quase tudo o que 
arrecada. “Para pagar por isto, 
a carga tributária foi ampliada. 
E, ainda assim, sustentamos um 
Estado que não cumpre seu 
papel e que está endividado”, 
disse Mourão (ABr).

ao afi rmar que os constituintes 
previram um Estado de bem-
-estar social que o país não tem 
condições de “bancar”.

“Na ocasião, o [então] pre-
sidente José Sarney disse que 
o país fi caria ingovernável. É 

a situação que vivemos hoje”, 
acrescentou Mourão, reafi r-
mando que a desvinculação do 
Orçamento da União, que ele e 
outros integrantes do governo 
federal defendem desde o início 
da atual gestão, devolveria ao 

Ministro é alvo de protesto 
pela Amazônia em Berlim

Mercado reduz estimativa 
para infl ação e taxa Selic

Ministério da Educação 
anuncia desbloqueio 

de R$ 2 bilhões

Bolsas do CNPq serão 
pagas em outubro,

diz ministro
o pagamento deste mês”, de-
clarou o titular do MCTIC em 
vídeo na rede social.

Contudo, Marcos Pontes 
acrescentou, para os demais 
meses do ano ainda há de-
pendência da liberação do 
Ministério da Economia. “Mas 
tudo vai dar certo e a [pasta 
da] Economia vai nos ajudar”, 
disse. No início do mês, o secre-
tário-executivo da pasta, Júlio 
Semeguini, disse em audiência 
no Congresso que não havia 
garantia de complementação 
do orçamento do Conselho até 
o fi m do ano. 

No fi m de agosto, o CNPq 
esgotou o orçamento previsto 
para o ano. Com isso, o coman-
do do órgão, do MCTIC e a co-
munidade acadêmica passaram 
a reivindicar à área econômica 
do governo a suplementação de 
recursos de modo a assegurar 
o custeio das bolsas. Em se-
tembro, o ministério anunciou 
o remanejamento dos recursos 
para o pagamento de um mês, 
no total de R$ 82 milhões. O 
“rombo” anual do orçamento 
do CNPq chega aos R$ 330 
milhões. Retirado o redire-
cionamento anunciado, ainda 
permanece a necessidade de 
complementação de R$ 248 mi-
lhões da verba do órgão (ABr).

R$ 1,156 bilhão. Com isso, es-
sas instituições, que tiveram, 
em média, 30% dos recursos 
discricionários bloqueados no 
início do ano, seguirão com 15% 
dessas verbas contingenciadas.

No início do mês, outros R$ 
584 milhões foram disponibi-
lizados às instituições. Com a 
liberação, seguem bloqueados 
no MEC R$ 3,8 bilhões. “Tudo 
isso vem de recursos suados do 
pagador de imposto, de famílias 
que deixam de consumir para 
pagar”, disse o ministro da Edu-
cação. “Estamos administran-
do uma situação crítica com 
qualidade técnica”, explicou. 
Os demais recursos descon-
tingenciados serão destinados 
à educação básica, concessão 
de bolsas de pós-graduação e 
realização de exames educa-
cionais, de acordo com o MEC.

Para o Programa Nacional 
dos Livros Didáticos, serão 
destinados R$ 290 milhões, 
o que, segundo o ministério, 
garante a continuidade do 
programa em 2020. Outros R$ 
270 milhões serão voltados 
para o pagamento de bolsas 
de estudo vigentes concedidas 
pela Capes. O Inep receberá 
R$ 105 milhões para aplicação 
de exames e formulação de 
políticas educacionais (ABr).
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Ele quer viver
200 anos

A imortalidade sempre 

povoou os sonhos dos 

egípcios antigos, bem 

como dos alquimistas 

e de boa parte das 

civilizações

Este é um tema que 
sempre exerceu gran-
de fascínio em toda 

a humanidade, concedendo 
margem para histórias fan-
tásticas que já assistimos no 
cinema ou nos enveredamos 
nos livros. Até pouco tempo, 
viagens deliciosas como essas 
fi cavam restritas às prateleiras 
das livrarias ou nas séries da 
Netfl ix. Entretanto, futuro-
logistas garantem que não 
se trata de fi cção científi ca: 
está próximo o dia em que o 
homem será imortal, ou me-
lhor, o primeiro ser humano a 
viver infi nitamente logo estará 
entre nós! 

Isso é possível porque o 
anseio de proporcionar que as 
pessoas vivam com qualidade 
de vida, livres de dores e outros 
desconfortos próprios da velhi-
ce já levaram especialistas em 
genética a desvendarem alguns 
dos mistérios que nos levam 
à morte, criando mecanismos 
para evitá-los.

Na Universidade de Nor-
thwestern, nos Estados Uni-
dos, cientistas aprenderam a 
apagar a ‘mudança genética’ 
que causa o envelhecimento 
– nas minhocas. Obviamente 
há um grande abismo entre 
elas e nós, humanos, mas a 
conquista da técnica é um 
avanço incrível. 

Outro exemplo é o rejuve-
nescimento de ratos velhos por 
meio da infusão de sangue de 
ratos jovens. Companhias de 
tecnologia instaladas no Vale 
do Silício estão animadas e 
acreditam que o procedimento 
poderia funcionar em pessoas. 
E, obviamente, o conhecido 
Aubrey de Grey de Oxford, um 
dos arautos da longevidade, 
preconiza 700 anos de vida 
há uma década. Muita gente 
se surpreende ao ouvirem his-
tórias concretas como essas. 
Entretanto, antes da genética 
avançar a tal ponto, a longevi-
dade já era objeto de desejo. 

No meu caso, quando che-
guei aos 45, minha qualidade 
de vida era ruim a ponto de 
eu não conseguir brincar com 
meu quinto fi lho recém nasci-
do, quando tentava sentar no 
chão com ele. Eu fazia na época 
as compras no supermerca-
do sentado em um carrinho 
elétrico, pois tinha diversos 
problemas de coluna (e ainda 
tenho, mas nunca mais andei 
de carrinho elétrico…). Quatro 
anos depois, nascia meu sexto 
fi lho e, com ele, uma nova men-
talidade tomou conta de mim. 

Compreendi que era ne-
cessário mudar radicalmente 
meus hábitos, incluindo ali-
mentação saudável, prática 
de exercícios físicos, suple-
mentação alimentar, exames 
médicos, higiene mental etc. 
Hoje, com 70 anos e uma vitali-
dade elogiada por todos, estou 
muito melhor do que quando 
tinha 45. E não hesito em dizer: 
quero viver até os 200.

Claro que a imortalidade 
ainda será objeto de muita 
pesquisa até que isso seja de 

fato uma realidade. Todos nós 
começaremos a acreditar nisso 
no momento em que tivermos 
pessoas vivas rompendo a bar-
reira dos 120, 130, 150 anos. 

Mas a verdade é que o ser 
humano, e isso é uma pena, 
nasceu com um bug em seu 
próprio software, e por isso só 
se engaja com a própria saúde 
no dia em que ele a perde. O 
contrário só acontecerá se o 
processo de conscientização 
sobre saúde começar na infân-
cia, já que tudo tem início no 
processo educacional. Por isso, 
ressalto a importância de se 
criar incentivos concretos que 
façam as pessoas cuidarem de 
si cada vez mais, como prota-
gonistas de sua própria saúde 
e bem-estar, física e mental. 

Além disso, os médicos e ou-
tros especialistas obviamente 
possuem papel importante 
neste cenário de descobertas, 
já que estão sempre ávidos 
pelas novidades que possam 
promover transformação na 
vida de seus pacientes, para 
melhor. Há três anos, minha 
agenda estava muito atarefada 
e por isso decidi fazer mapea-
mento dos meus papéis na vida, 
para defi nir melhor as minhas 
prioridades. Desenhei um 
mapa com objetivo de refl etir 
minha existência enquanto pai, 
avô, cidadão, empresário, es-
critor e muitos outros papéis. 

Depois de meses, achei que o 
mapa estava bem completinho, 
porém eu havia esquecido o 
principal: o papel que tenho 
para comigo. Percebi que se eu 
não cuidar de mim, obviamente 
não conseguirei desempenhar 
os outros papéis. É como apli-
car máscaras de oxigênio no 
avião – só ajudamos o nosso 
próprio filho se ajudarmos 
nós mesmos primeiramente. 
Entendi também que a cons-
ciência da nossa saúde (não 
como doença, mas como bem 
estar e longevidade) precisa de 
um despertar. É de fato uma 
mudança na chave, que pode 
operar milagres. 

O primeiro passo está dentro 
de cada um de nós, mas obvia-
mente que a tecnologia como 
apoio na manutenção da saúde 
está revolucionando a Medici-
na e poderá nos dar insights 
positivos sobre nossas vidas. 
Big Data, Alarmes, Machine 
Learning, Alertas, Inteligência 
Artifi cial, IoT, Deep Learning 
são algumas das novidades que 
devem transformar a forma 
de se cuidar.  As crianças de 
hoje serão adultos que terão 
uma nova forma de encarar 
a importância de buscar a 
longevidade e até mesmo a 
imortalidade. Não apenas pelos 
recursos, mas pela mentalida-
de e contexto em que já nascem 
inseridas. 

Viver eternamente ou até os 
200 anos ainda é um sonho, 
mas não tão distante assim. 
Você já está preparado para 
esta realidade? Quem está 
no comando de sua vida? A 
resposta depende somente das 
nossas escolhas pessoais, que 
são feitas agora.

Jimmy Cygler (*) 
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Aplicativo ajuda pessoas com transtornos de ansiedade

@O aplicativo Be Okay funciona como um aliado de bolso, que 
cabe na palma da mão e de uso bastante simples. Durante 

o período de crise, é possível ao usuário consultar exercício de 
respiração, ver imagens que tranquilizam – que podem ser sele-
cionadas previamente por ele mesmo – e acionar uma discagem 
rápida para pedir ajuda, entre outros recursos.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) e os contratos de trabalho
Na esteira do que diversos países ao redor do mundo têm feito, o Brasil viu a necessidade de regular o 
mercado de dados e proteger seus titulares, aprovando em 14/8/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados 
(Lei nº 13.853/2019). A Lei promete trazer grande impacto às empresas e à população em geral.

As mudanças trazidas não afetarão 
apenas as grandes empresas de 
tecnologia (Facebook, Samsung, 

Apple etc.), mas também todos os empre-
sários que lidam com dados, em maior ou 
menor medida, seja pelo cadastro de um 
cliente, por manter uma base de dados 
de fornecedores ou pela contratação de 
um funcionário, uma vez que todas essas 
operações são tidas como tratamento de 
dados e, assim, devem ser feitas em con-
formidade à nova lei.

Nos contratos de trabalho, as empresas 
tratam dos dados pessoais de candidatos 
e funcionários, o que não é difícil, se veri-
fi carmos que tratamento de dados é “toda 
operação realizada com dados pessoais, 
como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classifi cação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modifi cação, 
comunicação, transferência, 
difusão ou extração” (art. 5º, 
inc. X).

Mas isso deve ser feito com 
cautela, em especial no tocan-
te aos dados pessoais “sensí-
veis”, relativos à “origem racial 
ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização 
de caráter religioso, fi losófi co 
ou político, dado referente à 
saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quan-
do vinculado a uma pessoa 
natural” (art. 5º, inc. II).

Diferente dos dados pessoais simples, 
para tratar dados sensíveis é necessário 
que haja consentimento expresso do titu-
lar dos dados, neste caso, do funcionário 

(art. 11, inc. I). E esses dados (ainda que 
coletados com consentimento) só podem 
ser utilizados com fi nalidade específi ca e 
destacada, devendo ser imediatamente 
eliminados após o uso.

Quando analisados alguns 
dos documentos comuns em 
departamentos de Recursos 
Humanos (RH), tais quais 
ASOs, atestados médicos, 
laudos, exames, cadastro de 
digitais, nomes de familiares, 
informações de trabalhos 
anteriores (na CTPS), e até 
mesmo registros sobre raça 
e fi liação a sindicatos, deve 
haver crucial cautela.

Enquanto não há juris-
prudência sobre o assunto, 
será importante registrar o 
consentimento expresso dos 
funcionários (titulares dos 

dados) simultaneamente à coleta de dados 
pessoais (art. 7º, inc. I), seja constando na 
fi cha de candidatos ao emprego ou em ter-
mo destacado indicando que o empregado 

anui com a disposição de seus dados para 
a empresa, ou em mecanismo equivalente.

As sanções previstas pela lei são 
graves (art. 52), podendo variar desde 
advertência (inc. I), multa de até 2% do 
faturamento da empresa (inc. II) e multa 
diária (inc. III), até a publicização das 
infrações cometidas pela empresa (inc. 
IV), bloqueio e eliminação de todos os 
dados referentes à infração (inc. V e VI).

Pelas razões expostas acima, é impor-
tante que as empresas se adequem à lei, 
adaptando seus procedimentos, protegendo 
suas bases de dados e tomando consciência 
quanto aos dados pessoais de seus funcioná-
rios, em especial quanto aos dados sensíveis. 
É recomendável que estejam sempre muito 
bem orientadas por advogados de confi an-
ça com adequado conhecimento sobre as 
peculiaridades da proteção de dados, uma 
vez que a LGPD passará a valer em 14 de 
agosto de 2020, quando se encerra seu 
período legal de adaptação (vactio legis).

Diferente dos 
dados pessoais 
simples, para 
tratar dados 
sensíveis é 
necessário 
que haja 
consentimento 
expresso do 
titular dos dados, 
neste caso, do 
funcionário.

Investir em estratégias de marketing 
digital é prioridade hoje para muitas 
empresas, independentemente do porte. 
Mas para startups que desejam escalar os 
negócios é um movimento vital. “A própria 
Adaction é uma startup e sabemos exa-
tamente cada difi culdade que os nossos 
clientes enfrentam, o que nos torna ainda 
mais aptos a atuar para ajudá-los nesse 
processo de escalabilidade”, diz Thiago 
Cavalcante, diretor de Novos Negócios e 
sócio-fundador da Adaction.

Os benefícios de estar online, porém, 
vão além: é a maneira mais efi caz de 
aumentar o tráfego do site, o que automa-
ticamente aumenta a exposição da marca, 
atrai mais clientes e gera mais vendas. 
Segundo a IAB Brasil, órgão regulador 
da publicidade, 74% dos consumidores 
pesquisam na internet os produtos que 
querem comprar. E não se trata de algo 
que demande muito investimento, porque 
o estudo de público-alvo e a criação de 
campanhas de comunicação sob medida 
são muito mais fáceis na internet, além 
de menos onerosas.

“Outra vantagem é poder mudar o curso 
de uma ação no meio do caminho sem 
grandes consequências, caso se perceba 
que os resultados não são os espera-
dos”, completa Cavalcante, para quem 
a internet permite uma segmentação de 
audiência bastante assertiva e com isso 
evita o desperdício de dinheiro com quem 
não é potencial cliente.

Para ajudar as companhias a obter esca-
labilidade, Cavalcante indica 6 estratégias 
de marketing digital para investir:

#Planejamento estratégico e tático

Saber transformar o planejamento 
estratégico em ações táticas, que 

podem ser executadas e mensuradas 
facilmente pela equipe, é o primeiro 
investimento para obter sucesso no 
marketing digital. Há inúmeras técnicas 
ou boas práticas já consolidadas no 
mercado. O desafio é entender qual é a 
melhor delas e saber aplicá-las da forma 
mais assertiva para obter o resultado 
esperado.

#Conteúdo

Justamente pelos resultados positivos, a 
aplicação do marketing de conteúdo cres-
ceu em todo o mundo. Em contrapartida, 
alguns problemas começaram a surgir. 
Com todas as plataformas e dispositivos 
existentes, o volume de informação fi cou 
tão grande que passou a ser chamado de 
“noise” ou “barulho”. A recomendação 
é parar de escrever sobre tudo e criar 
conteúdo relevante para seu nicho.

#Redes Sociais

Antes de aplicar estratégias de marke-
ting digital num negócio, é preciso enten-
der a importância das redes sociais, que 
crescem exponencialmente. Isso porque, 
a partir do momento que se conhece os 

benefícios de um bom posicionamento das 
mídias digitais, o diálogo entre empresa e o 
cliente fi ca mais fl uido e dinâmico. O bom 
planejamento vai mostrar os caminhos a 
seguir e ações táticas bem pensadas são, 
sem dúvida, meios muito efi cientes para 
a construção de uma imagem da marca. E 
podem sim se transformar em ferramentas 
de conversão de clientes.

 #Mídia paga

A mídia paga consiste, basicamente, em 
pagar pela exposição de sua marca e, com 
isso, aumentar visibilidade; gerar mais 
tráfego; segmentar o público de interesse; 
e trazer resultados rápidos. Tudo isso com 
investimento acessível, principalmente 
quando falamos em marketing de perfor-
mance. Uma modalidade que permite que 
o investimento seja feito de acordo com o 
desempenho da ação, apenas quando há 
resultados mensuráveis.

#SEO

SEO é a sigla para Search Engine Op-
timization, que basicamente signifi ca um 
conjunto de técnicas que visam melhorar 
o posicionamento de sites em determi-
nados motores de busca, como o Google, 
por exemplo. Muito se fala sobre sua 
importância, no entanto, ainda há uma 
boa parcela de empreendedores que in-
felizmente desconhecem essa estratégia. 
Em plena Era Digital, o SEO se tornou 
indispensável para qualquer marca que 
deseja criar uma presença sólida na web.  

#Métricas

Mensurar dados para análise é fun-
damental para qualquer empresa. Com 
eles, é possível compararar desempenho 
de campanhas e reduzir erros tornando 
a comunicação cada vez mais assertiva. 
Mas é importante saber interpretar as 
métricas, para poder otimizá-las.

Seis estratégias de marketing digital 
para startups
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vídeos. Mas esse equipamento muito utilizado para lazer e para regis-
tro de imagens vai muito além dessas funcionalidades. O drone já é 
encontrado na indústria, no agronegócio, para sensoriamento remoto 
e monitoramento de estruturas. Com o uso de sensores embarcados, 
aliado a outras tecnologias como softwares e aplicativos, é possível 
utilizar drones para as mais variadas situações, ganhando em pro-
dutividade e agilidade na tomada de decisão. Essas funcionalidades 
poderão ser vistas na 6ª RM Vale TI, entre os próximos dias 22 e 24, no 
Parque Tecnológico São José dos Campos. Mais informações: (www.
rmvaleti.com.br).

E - Vagas na Área de TI 
Como parte da estratégia para expandir e reforçar sua área de TI, a Alelo, 
bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas 
corporativas, está com 22 vagas de emprego abertas para a área de TI, 
com início imediato. As oportunidades são para os cargos de analistas, 
especialistas, coordenador e gerente para atuação em sistemas, gover-
nança, infraestrutura, devops, segurança da informação, administração 
de dados, arquitetura de sistemas e prevenção a fraudes. Os profi ssionais 
contratados vão trabalhar na sede da Alelo, em Barueri. Os interessados 
devem se inscrever pelo site (https://jobs.kenoby.com/alelo). 

F - Recursos Públicos
O Tribunal de Contas do Estado acaba de lançar o ‘Observatório Fiscal’ 
– ferramenta que permite ao cidadão, monitorar, on-line, a gestão dos 
recursos públicos no Estado e nos municípios. É possível o acesso à in-
formações sobre origens da receita – impostos, taxas e contribuições de 
melhoria, transferências correntes, contribuições, entre outros dados – e 
acesso às despesas efetuadas pelo governo do estado e pelos municípios, 
segmentadas por área e programas. A ferramenta ainda dispõe do campo 
‘Mapa das Receitas’ – que mostra a origem dos recursos disponibilizados 
aos municípios. Verifi que no link: 
(http://www.tce.sp.gov.br/observatoriofi scal).

G - Startups e Governos
Foi lançada a 4º edição do Programa de Aceleração do BrazilLAB, hub 
de inovação que conecta startups ao poder público. Qualquer startup 

A - Tecnologia na Avenida 
A escola de samba Rosas de Ouro vai falar sobre a quarta revolução 
industrial no carnaval 2020, com enredo batizado de Tempos Modernos. 
A escola vai incluir tecnologia, como realidade aumentada, robótica e 
inteligência artifi cial, entre outras tecnologias. Uma história que a Poli 
da USP vai ajudar a contar. O samba é considerado por muitos críticos 
da música popular, historiadores e cientistas sociais como um gênero 
musical tipicamente brasileiro. Desde sua origem, ele traz consigo um 
caráter absolutamente popular. Por conta disso, a importância da Rosas 
de Ouro levar a temática da tecnologia 4.0 para a “avenida”. 

B - Busca por Startups
A Colgate-Palmolive está com inscrições abertas para o seu programa de 
aceleração Co.lab, realizado em parceria com a Liga Ventures. O projeto 
objetiva buscar startups que tenham sinergia com a Colgate-Palmolive, 
que é um dos maiores players do mercado de personal e home-care. 
Entre as áreas de interesse estão: DataDriven, Desenvolvimento de Pro-
dutos e Tecnologia, Vendas Inteligentes, Sustentabilidade e Processos 
Internos. As inscrições para o programa de aceleração poderão ser feitas 
até o próximo dia 13, por meio do site (https://colabcolgatepalmolive.
liga.ventures/). 

C - Agroindústrias Exportadoras 
Ao menos 23 cooperativas e agroindústrias brasileiras exportadoras de 
aves, suínos e ovos confi rmaram participação na Anuga 2019 -  maior feira 
mundial de alimentos, realizada em Colônia (Alemanha), que acontece 
entre os próximos dias 5 e 9. Estarão no evento a Agrodanieli, Alibem, 
Avenorte, Bello Alimentos, Coasul, Copacol, C Vale, Dália, Ecofrigo, 
Frangos Granjeiro, Frangos Pioneiro, Frimesa, GTFoods, Integra, Ja-
guafrangos,  Lar,  Pif Paf, Rivelli, Saudali, Seara, SSA, Vibra e Zanchetta. 
Além de encontros de negócios, contará com a distribuição de materiais 
promocionais, com informações sobre a qualidade dos produtos, o status 
sanitário e o perfi l sustentável da produção.

D - Drone Multiuso
Não se pensa mais em uma cerimônia de casamento, por exemplo, 
sem o registro das imagens com um drone, ou mesmo produções de 

que tenha soluções que possam ser adotadas pelo poder público pode 
participar – não é necessário que a solução tenha sido desenvolvida es-
pecifi camente para esse fi m. Os 25 empreendedores selecionados serão 
anunciados no dia 18 de dezembro. A edição considerará projetos capazes 
de atender, além do executivo, o judiciário e o legislativo – poderes que 
não costumam ter foco das startups. Além disso, o programa também 
busca soluções voltadas para as temáticas de smart cities e formação de 
profi ssionais. As inscrições para o novo programa podem ser realizadas 
pelo link (https://inscricao.brazillab.org.br/). 

H - Feira do Livro Italiano 
 A cidade de São Paulo receberá nos próximos dias 26 e 27, uma feira 
de livros italianos. Além de apresentar o melhor da literatura do país 
europeu, o evento terá exposição de ilustrações, encontros com escritores 
e poetas e ofi cina voltada para crianças. A feira acontecerá no pátio do 
Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (IIC), das 10h às 18h, e faz 
parte do calendário da Semana da Língua Italiana no mundo. O IIC fi ca 
na Avenida Higienópolis, número 436, e a entrada será gratuita.

I - Caça ao Tesouro 
Com o intuito de estimular a interação, a curiosidade e o aprendizado 
das crianças, o Museu de Pesca, localizado em Santos, tem utilizado o 
celular como um aliado na visitação de suas atrações. Grupos de até 30 
crianças, com idade de 6 a 12 anos, podem participar da nova atração 
Caça ao Tesouro, onde os pequenos são estimulados a utilizar a tecno-
logia do QR Code para descobrir respostas das pistas espalhadas em 
todo o Museu e conhecer mais sobre a biodiversidade, sustentabilidade e 
biologia marinha. A atração necessita de agendamento prévio. O Museu 
de Pesca fi ca na Bartolomeu de Gusmão, 192 - Ponta da Praia, Santos. 
Agendamento: 13 3261-5260. 

J - Programa de Estágio 
A multinacional Bayer abriu processo seletivo para o Programa de Estágio 
2020. Oferece bolsa-auxílio de R$ 1.700,00, prevê duração de até dois 
anos e é direcionado a estudantes brasileiros de diversos cursos das 
áreas de exatas, humanas e biológicas. Busca estudantes apaixonados e 
dispostos a transformar o mundo. Ser universitário com graduação pre-
vista a partir de dezembro de 2021 a julho de 2022 e ter disponibilidade 
para estagiar de 30 horas semanais são os critérios necessários para os 
candidatos. O processo seletivo inclui avaliação de conhecimentos em 
inglês. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 22, pelo site 
(https://www.venhatransformar.com.br).

vídeos. Mas esse equipamento muito utilizado para lazer e para regis-
tro de imagens vai muito além dessas funcionalidades. O drone já é 
encontrado na indústria no agronegócio para sensoriamento remoto

A - Tecnologia na Avenida 
A escola de samba Rosas de Ouro vai falar sobre a quarta revolução 

O novo propósito 
das empresas 

O mundo vive uma 

transformação em todos 

os sentidos e, com isso, 

a visão de negócios 

também está mudando

Exemplo disso é o comu-
nicado feito, há menos 
de um mês, pelos líderes 

das principais empresas que 
compõem a Business Roun-
dtable, associação que reúne 
as maiores companhias dos 
Estados Unidos. 

O manifesto assinado por 
181 CEOs muda radicalmente 
a visão sobre os propósitos de 
suas corporações, quebrando a 
política mantida há mais de 20 
anos, que focava na maximiza-
ção dos lucros dos acionistas, 
acima de tudo. 

Pelo documento, fi ca claro 
que agora o olhar estará vol-
tado também para consumido-
res, funcionários, fornecedores 
e comunidade. O comunicado 
tem peso, afi nal, as companhias 
que fazem parte da associação 
somam faturamento de US$7 
tri e mais de 15 milhões de 
funcionários. Entre elas estão: 
Walmart, Apple e Ford.

Nas declarações sobre os 
princípios de governança cor-
porativa, cinco pontos específi -
cos foram destacados no texto: 
entregar serviços ou bens de 
valor aos clientes; investir nos 
funcionários e recompensá-los 
de maneira justa; negociar de 
forma ética com fornecedores; 
apoiar as comunidades em que 
as empresas estão inseridas; e 
gerar rentabilidade de longo 

prazo para os acionistas.
Esse direcionamento é ape-

nas uma forma de trazer 
refl exões sobre a relação dos 
empresários com as novas 
exigências de uma sociedade 
complexa, volátil, incerta e, 
muitas vezes, ambígua, que 
ambienta o mundo hoje.

Atualmente, para uma or-
ganização ter longevidade, 
deve-se priorizar os clientes 
e suas necessidades, depois o 
investimento em funcionários 
e na comunidade em que atua, 
bem como o cuidado com o 
meio ambiente, pois só assim 
terá possibilidade de gerar 
valor a longo prazo e trazer 
resultado para os acionistas. 
E isso pode ser visualizado em 
todos segmentos, inclusive no 
campo do direito empresarial.

O olhar agora está nas neces-
sidades do cliente e em como 
proporcionar a melhor experi-
ência, por meio do produto e/
ou serviço, que se oferece; no 
cuidado com os funcionários, 
pois são eles quem estão em 
contato direto com o cliente, 
seja na venda, na prestação 
do serviço ou na confecção 
do produto; além do impacto 
da empresa na sociedade e no 
meio ambiente.

Estar atento às mudanças 
e colocá-las em prática é que 
levará as empresas a serem lon-
gevas e prósperas. Mas princi-
palmente é o que transformará 
funcionários, fornecedores, 
clientes e as comunidades em 
embaixadores da marca.

Elis Christina Pinto (*) 

Pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
estima que aproximadamente 
103 mil vagas serão abertas até 
dezembro — um aumento de 
43,8 mil postos de trabalho em 
relação ao previsto ano passado.

Em meio a um cenário mais 
otimista, o levantamento apon-
ta um leve recuo de 72% para 
69% no percentual de empre-
sários que não têm a intenção 
de fazer contratações nesse 
fi m de ano, sejam temporários, 
informais, efetivos ou terceiri-
zados. Por outro lado, houve 
um aumento de 17% para 23% 
o percentual dos que contra-
taram ou devem contratar ao 
menos um novo colaborador. 
A principal justifi cativa para os 
reforços do quadro de funcio-
nários é atender ao aumento da 
demanda neste período do ano, 

As comemorações de fi m de ano prometem aquecer o varejo com 

a contratação de novos profi ssionais.

A cobrança de pedágio em 
seis praças de rodovias no 
Paraná será reduzida em 30% 
a partir de hoje (1º), depois 
que as concessionárias res-
ponsáveis pela administração 
de trechos em duas rodovias 
terem fi rmado um acordo com 
a Força Tarefa da Lava Jato. Na 
praça de São José dos Pinhais, 
da BR-277, no trecho que liga 
Curitiba ao litoral paranaense, 
operado pela EcoRodovias, o 
valor cobrado para os carros 
de passeio passará de R$ 20,90 
para R$ 14,60, por exemplo. 

Nas outras cinco praças, tam-
bém na BR-277, no trecho entre 
Guarapuava e Foz do Iguaçu, 
os novos valores fi carão entre 
R$ 11,50 e R$ 9,50, ante os

R$ 16,40 e R$ 13,50 anteriores. 
A redução nos valores dura até 
que seja atingida a quantia eco-
nomizada de R$ 220 milhões, 
que foi o valor acordado entre 
as concessionárias e o MPF de 
modo a ressarcir a população 
dos prejuízos causados nos 
casos de corrupção assumidos 
pelas empresas investigadas 
por fraudes nas licitações.

Além do desconto, outros
R$ 150 milhões devem ser in-
vestidos em obras nas rodovias 
e mais R$ 30 milhões devem ser 
pagos a título de multa. Além das 
concessionárias do grupo EcoRo-
dovias, a Rodonorte, do grupo 
CCR, também anunciou acordo 
em que reduziu tarifas de pedágio 
no Paraná, em abril (ABr).

O Indicador de Incerteza da Economia, medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 2,7 pontos na 
passagem de agosto para setembro deste ano. Com 
o resultado, o indicador chegou a 116,9 pontos, em 
uma escala de 0 a 200 pontos, e se mantém elevado 
em termos históricos.

O indicador é calculado com base em dois com-
ponentes: mídia (baseado na frequência de notícias 
com menção à incerteza na imprensa) e expectativa 
(construído a partir das previsões de analistas eco-
nômicos). O componente mídia subiu 1,5 ponto e 

chegou a 115,9 pontos. Já o componente expectativa 
teve alta de 5,8 pontos.

De acordo com o pesquisador da FGV Aloisio Campe-
lo Jr., a alta do indicador foi motivada principalmente 
por questões externas, como a tensão comercial entre 
Estados Unidos e China e a possibilidade de uma de-
saceleração mais forte da economia mundial em 2020. 
Além disso, fatores internos também contribuíram, em 
especial devido a temas como a reforma tributária e a 
dúvidas quanto ao ritmo de crescimento da economia 
brasileira (ABr).

O presidente Jair Bolso-
naro assinou, ontem (30), 
decreto que torna gratuita as 
publicações no Diário Ofi cial 
da União (DOU) para órgãos 
federais. A medida visa a 
desburocratização e racio-
nalização administrativa, já 
que, na prática, o pagamento 
do serviço é previsto como 
receita e despesa no próprio 
orçamento da União. A norma 
vigente impõe a cobrança pelas 
publicações à própria União e 
a suas entidades. 

“Esse dinheiro sai de um pon-
to do orçamento e vai para outro 
ponto do orçamento”, explicou 
o ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, 
Jorge Oliveira, na cerimônia de 
assinatura do decreto na sede 
da Imprensa Ofi cial, em Brasília. 
A partir de 1º de novembro, 
quando a nova medida entra em 

Bolsonaro assina Decreto de Gratuidade de Publicação no DOU 

para Órgãos Federais.

BNDES e operações 
de  citárias com a 
Odebrecht 

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) informou 
ontem (30) que as operações 
feitas entre a instituição e o 
grupo Odebrecht, de 2003 a 
2018, resultaram em perdas, 
já ocorridas ou potenciais, de 
R$ 14,6 bilhões. A informação 
foi divulgada por meio de nota 
que, segundo o BNDES, tem o 
objetivo de dar transparência 
às ações do banco.

Segundo o BNDES, R$ 3,7 
bilhões se referem a perdas 
da União em créditos no fi -
nanciamento à exportação. 
Outros R$ 8,7 bilhões seriam 
perdas potenciais (máximas), 
correspondentes ao valor de 
exposição total do BNDES em 
créditos perante as empresas 
em recuperação judicial do 
grupo Odebrecht.

O restante das perdas, se-
riam, segundo o banco, decor-
rentes da venda de suas ações 
da Atvos (perda efetiva de R$ 
800 milhões) e do valor das 
ações da OTP (que resultariam 
numa perda potencial de R$ 1,4 
bilhão). Nesses 16 anos (2003 
a 2018), o BNDES investiu R$ 
51,3 bilhões na Odebrecht, 
através de oferta de crédito 
direto e indireto, fi nanciamen-
to específico a exportações 
e aquisição de participações 
societárias (ABr).

Varejo e serviços devem abrir mais 
de 100 mil vagas para o  m de ano

Faltando três meses para as comemorações de  m de ano, os setores varejista e de serviços já vêm se 
preparando para um dos melhores períodos que promete aquecer o setor com a contratação de novos 
pro  ssionais

37% planejam abrir o mesmo 
número de vagas. Apenas 9% 
pretendem contratar menos 
funcionários. Considerando os 
que irão ampliar o quadro, 41% 
acreditam que a perspectiva de 
retomada da economia deve 
refl etir no aumento das vendas 
— um crescimento de 30 p.p. 
em relação a 2018. Para 39%, 
a intenção é suprir a demanda 
para vender mais e 17% acre-
ditam ser necessário investir 
na qualidade do atendimento.   

Além disso, 47% dos em-
presários disseram estar se 
preparando ou pretendem se 
preparar para as vendas de 
Natal. As principais estratégias 
adotadas são ampliação do 
estoque (43%), investimento 
na divulgação da empresa 
(42%), aumento da variedade 
de produtos ou serviços (30%) 
e contratação de mais funcio-
nários para atender à demanda 
(15%) (AI/CNDL/SPCBrasil).

com 88% das menções.
“O número apresentou cres-

cimento e pode sinalizar que o 
mercado de trabalho começa 
a reagir de forma mais efetiva 
diante da lenta melhora na 
atividade econômica. Embora 
o movimento ainda esteja lon-
ge de ser sufi ciente para fazer 
frente ao elevado número de 

desempregados no país, já há in-
dícios de um reestabelecimento 
da confi ança do empresário”, 
analisa o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

A pesquisa também mostra 
que a maior parte (48%) dos 
empresários consultados deve 
contratar mais este ano do 
que no ano passado, enquanto 

Pedágio cai após acordo 
entre concessionárias

e Lava Jato

Decreto torna gratuita publicações 
de órgãos federais no DOU

vigor, os órgãos da administração 
direta, autarquias, fundações e 
estatais dependentes não preci-
sarão pagar pela publicação de 
seus atos no DOU. 

Estatais não dependentes, 
entidades particulares e outros 
entes da federação, porém, con-
tinuarão pagando pelo serviço 

normalmente.  Bolsonaro pa-
rabenizou os servidores da Im-
prensa Nacional pelo trabalho e 
disse que a desburocratização 
e a facilitação das normas tem 
ajudado a administração públi-
ca e ao cidadão. “Temos feito 
o possível para seguir nessa 
linha”, disse (ABr).

Incerteza da economia cresceu 2,7 pontos



Página 4

Política
São Paulo, terça-feira, 01 de outubro de 2019

www.netjen.com.br

Um choque
na Administração

O brasileiro, a cada dia, 

demonstra insatisfação 

com os precários 

serviços públicos

Segurança? Um desas-
tre. Nunca se viu tanta 
morte por bala perdida. 

O Rio que o diga. Educação? 
Uma piada. Weintraub, aliás, 
gosta de chiste. Mobilidade 
urbana? Um atraso. As massas 
comprimidas nos transportes 
públicos exibem a estética das 
carências. Saúde? Um caos. 
Os corredores de hospitais 
superlotados de macas tes-
temunham. Que área mostra 
boa qualidade? Aponte-se uma 
sequer. Difícil. 

O país precisa de um gi-
gantesco choque de gestão. 
Governadores, prefeitos, a 
hora é essa: ponham sua 
administração no estaleiro. 
Ou na UTI. Convoquem seus 
secretários. Cobrem mudanças 
urgentes. Deem carta branca 
para que possam organizar 
novos métodos. Mas exijam 
resultados imediatos. Sob 
pena de demissão. 2020 vem 
aí. E o eleitor está de olho nos 
governos e nas prefeituras, 
podendo dar o passaporte de 
ida sem volta aos alcaides. E 
eleger novos.

Sigam todos o exemplo de 
Zaratustra, o protagonista 
que Nietzsche criou para dar 
unidade moral ao cosmo. O 
profeta vivia angustiado à pro-
cura de novos caminhos, novas 
falas, novos desafi os. Em seus 
solilóquios, recitava: “Não quer 
mais, o meu espírito, caminhar 
com solas gastas.” Decifrador 
de enigmas, arrumou a recei-
ta para as grandes afl ições: 
“Juntar e compor em unidade 
o que é fragmento, redimir 
os passados e transformar o 
que foi naquilo que poderá 
vir a ser”.

Assim, escrevia uma “nova 
tábua”. A imagem do con-
trovertido filósofo alemão, 
na fábula em que apresenta 
o famoso conceito de eterno 
retorno, cai como uma luva no 
ciclo da atual administração 
pública no Brasil, assolada por 
uma avalanche de maus servi-
ços, críticas e denúncias.  Urge 
compor novos arranjos para a 
orquestra institucional, cons-
truir pontes para o amanhã, 
reencontrar-se com as massas 
e resgatar a esperança perdida. 
Essas são as cores da bandeira 
a ser desfraldada neste ins-
tante em que a sociedade dá 
as costas para a velha política. 

A tarefa, convenhamos, re-
quer arrojo para enfrentar dis-
sabores, a partir das pressões 
de políticos, chefões e che-
fetes. Muitos não vão querer 
eliminar gorduras. Preferem 
colar os cacos do vaso que-
brado e mostrar a prateleira 
cheia de coisas remendadas. 

Benesses e apadrinhamento 
continuarão a proliferar. Afi nal, 
o velho Brasil tem difi culdades 
de enxergar novos horizontes. 
Façam uma varredura para 
descobrir os pontos de estran-
gulamento interno. O que pode 
ser desobstruído? O que pode 
ser melhorado? Mudar onde e 
como? Se Vossas Excelências 
fecharem os olhos, a descrença 
social só aumentará.

O fato é que os Poderes da 
República geram um apre-
ciável PIB comandado por 
compadrio político e que res-
vala pelo ralo do Custo-Brasil. 
Numerosos contingentes se 
aboletam no cobertor público. 
As políticas, inclusive as sala-
riais, são disformes. O custo da 
inefi ciência invade as malhas 
dos Executivos municipais 
e estaduais, das Câmaras de 
vereadores e das Assembleias 
Legislativas. 

A gestão de resultados é um 
resquício quase imperceptível 
nas planilhas. Por isso mesmo, 
o Estado é visto pela população 
como um ente paquidérmico e 
caro. Junte-se à pasmaceira o 
colchão social do distributivis-
mo para se fl agrar a cara de um 
País que não consegue pegar 
o trem da história. A imagem 
da administração pública mais 
parece uma árvore que não 
gera frutos. E, quando gera, 
os frutos não têm sabor.

As estruturas carecem de 
uma virada de mesa. O car-
dápio está pronto: viagens de 
servidores, pro-moção e parti-
cipação de empresas estatais 
em eventos, gastos com cam-
panhas publicitárias, cartões 
corporativos, superlotação de 
espaços, nepotismo, enfim, 
todo e qualquer centavo gasto 
nas grandes avenidas e nas 
pequenas veredas do Estado 
deve ser objeto de varredura. 

E atenção para a palavra de 
ordem do momento: transpa-
rência total. 

Parafraseando Luiz Inácio, 
“nunca antes na história 
desse País” se ouviu tanta 
imprecação contra políticos e 
governantes. Se é falácia dizer 
que a Amazônia é o pulmão do 
mundo como denunciou Jair 
Bolsonaro na ONU, é também 
falácia dizer que as instituições 
estão sólidas. Ora, as tensões 
entre os Poderes subiram ao 
pico da montanha. 

Senhores governantes, te-
nham ousadia e coragem. 
A gestão pública carece de 
cirurgia profunda. Sob pena 
de a esfera privada (oikos, em 
grego) continuar a invadir a es-
fera pública (koinon). E assim 
deixar que a fome particular 
continue a devorar o cardápio 
que pertence ao povo.

 
(*) - Jornalista, é professor titular

da USP, consultor político
e de comunicação

Twitter@gaudtorquato.
Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Aos 33 anos, Kurz governará a Áustria pela segunda vez.

O resultado provisório das 
eleições legislativas na Áustria 
mostra uma vitória contunden-
te do ex-chanceler Sebastian 
Kurz, do conservador Partido 
Popular (ÖVP), e a desidra-
tação da extrema direita pelo 
“Ibizagate”. Com todas as urnas 
apuradas, o ÖVP tem 38,4% dos 
votos, 6,9 pontos a mais que nas 
eleições de 2017 e o que garante 
ao partido 73 das 183 cadeiras 
no Conselho Nacional, o poder 
Legislativo austríaco.

Em segundo lugar aparece 
o Partido Social-Democrata 
(SPÖ), de centro-esquerda, 
com 21,5% (-5,4 pontos) e 
41 assentos. Já o Partido da 
Liberdade (FPÖ), que deu 
sustentação ao governo Kurz 
entre 2017 e 2019, perdeu 8,7 
pontos e fi cou com 17,3% (32 
cadeiras). Os Verdes, ex-par-
tido do presidente Alexander 
Van der Bellen, cresceram 8,6 
pontos e chegaram a 12,4% 
dos votos, obtendo 23 cadeiras 
no Parlamento. O quinto lugar 
coube ao Fórum Liberal da 
Nova Áustria (Neos), com 7,4% 
(+2,1 pontos) e 14 assentos.

O resultado defi nitivo deve 
ser divulgado até a próxima 
quinta (3), mas não são espe-
radas grandes mudanças no 

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
defendeu ontem (30) mais 
integração entre os países da 
América do Sul com o objetivo 
de combater o tráfi co de dro-
gas e de armas. “Precisamos 
de uma integração fi rme para 
combater o narcotráfi co e os 
outros ilícitos a ele ligados, 
como o contrabando de armas 
e o contrabando em geral”, afi r-
mou, ao participar da cerimô-
nia de abertura de um evento 
de capacitação de profi ssionais 
de segurança realizado pelo 
Ministério da Justiça. 

Na palestra, Mourão disse 
que o enfrentamento à crimi-
nalidade é uma das prioridades 
do governo, ao lado do estímulo 
à retomada da atividade econô-
mica, o que também depende 
de um ambiente seguro. “Toda 
esta questão da retomada do 
crescimento está muito ligada 
à segurança pública”. Ao falar 
sobre os países fronteiriços,o 
vice-presidente destacou tam-
bém a questão da produção de 
cocaína. 

“Nos preocupa a grande 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

“Há, com certeza, uma 
folga razoável em 
torno do limite de 

votos necessários para apro-
vação de uma emenda cons-
titucional”, disse Alcolumbre. 
“A gente pode ter 60 votos, 62, 
63, porque há um sentimento 
dos senadores em aprovar essa 
matéria.”

Hoje (1º), a reforma da Pre-
vidência deve ser o único item 
na pauta do plenário do Sena-
do. Durante a manhã, a CCJ 
vai votar o parecer do relator 
da proposta, Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), e a matéria deve 
chegar ao plenário a partir das 
16h, para que a votação seja 
concluída até a noite. O segun-
do turno da votação em plenário 
deve ocorrer na terça-feira ou 
na quarta-feira da semana que 
vem, segundo o presidente 
do Senado, que se baseia em 
um calendário acertado entre 
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Em reunião amanhã (2), a Comissão de Meio Am-
biente do Senado deve analisar o projeto que tipifi ca o 
crime de ecocídio como forma de aumentar a punição 
para catástrofes ambientais. Apresentado por membros 
da comissão externa de Brumadinho da Câmara, o 
projeto estabelece pena de reclusão de 4 a 12 anos, e 
multa para quem causar desastre ambiental, com des-
truição signifi cativa da fl ora ou mortandade de animais 
(ecocídio), atestada por laudo pericial reconhecendo a 

contaminação atmosférica, hídrica ou do solo.
Outro crime tipifi cado pelo projeto refere-se ao des-

cumprimento de legislação, norma técnica, licença e 
suas condicionantes ou de determinação da autoridade 
ambiental e da entidade fi scalizadora da segurança 
de barragem. Nesses casos, a pena será de reclusão 
de 2 a 5 anos e multa. No crime culposo, ela cai para 
detenção de 1 a 3 anos e multa. O texto é relatado 
pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que 

apresentou voto favorável à proposição, que ainda 
vai a exame da CCJ.

Outro projeto a ser analisado na comissão, em ca-
ráter terminativo, é o que obriga grandes geradores 
de resíduos sólidos, como shoppings, supermercados 
e restaurantes, a destinar o lixo reciclável que produ-
zem a associações, cooperativas ou organizações de 
catadores com infraestrutura para separar e classifi car 
os resíduo (Ag.Senado).

Distrito industrial 
para exportação
em Foz de Iguaçu

Proposta para a criação de uma 
Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) em Foz do Iguaçu está 
na pauta da reunião de amanhã 
(2), na Comissão de Desenvolvi-
mento Regional. ZPEs são distritos 
industriais incentivados, onde as 
empresas operam com suspensão 
de impostos, liberdade cambial 
e procedimentos administrativos 
simplifi cados, com a condição de 
destinarem a maior parte de sua 
produção ao mercado externo.

O autor do projeto, senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR), expli-
cou que Foz do Iguaçu conta com 
forte atividade industrial, em que 
despontam os setores de produtos 
alimentícios, minerais não metáli-
cos, tecidos e calçados, mas ainda 
carece de incentivos para aproveitar 
todo o seu potencial econômico. A 
região possui mão de obra quali-
fi cada, infraestrutura básica para 
instalação de novas indústrias e 
fl uxo de matéria-prima e produtos.

O texto recebeu parecer favo-
rável do relator, senador Flávio 
Arns (Rede-PR), que destaca a 
localização privilegiada da cidade 
em relação aos países do Merco-
sul. “A localização geográfi ca do 
município favorece a instalação 
de uma ZPE, pois Foz do Iguaçu 
encontra-se a oeste do estado do 
Paraná, na tríplice fronteira entre 
o Brasil, a Argentina e o Paraguai”, 
apontou (Ag.Senado).

Parcerias com 
iniciativa privada para 
retomar investimentos

Em mesa-redonda promovida 
na Fundação Getúlio Vargas, no 
Rio de Janeiro, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), defendeu mudanças 
estruturais nos gastos públicos 
de modo a aumentar a efi ciência 
do Estado e fazer com o que o 
País retome a capacidade de 
investir. Maia defendeu uma 
discussão sobre as vinculações 
obrigatórias do Orçamento da 
União; a regulamentação, que 
ele considera excessiva, da 
atuação da iniciativa privada em 
áreas como saúde e educação.

“O papel do Parlamento é 
este: fi scalizar e reformar o 
Estado, para que ele possa 
voltar a ser efi ciente e ter um 
custo correspondente à rea-
lidade”. Maia disse ainda que 
as parcerias público-privadas 
são a saída para que o Brasil 
compense, a curto prazo, o fato 
de ter perdido a capacidade 
de investir. Ele acrescentou, 
porém, que para isso é preciso 
dar segurança jurídica e acabar 
com que considera excesso de 
interferência estatal, para criar 
condições para que o capital 
privado, disponível hoje no 
exterior, seja aplicado no País.

“Até na saúde e na educação 
temos que pensar que modelo 
podemos construir para atrair 
o capital privado. Na saúde, o 
excesso de regulamentação 
faz parecer um setor privado 
socialista, em que as partes não 
podem sequer discutir contratos 
entre si sem uma interferência 
bruta do setor público”, disse, 
ao defender o teto de gastos e a 
reforma da Previdência, e incluiu 
as duas medidas como essenciais 
para que o país racionalize seus 
custos, volte a crescer e distribua 
renda (Ag.Câmara).

O senador Jorge Kajuru (Ci-
dadania-GO) defendeu ontem 
(30) mais proteção social para 
os brasileiros que atuam na in-
formalidade. O parlamentar disse 
concordar com preocupações 
manifestadas pelo sociólogo e 
pesquisador José Pastore. De 
acordo com Pastore, 50% da 
população economicamente 
ativa do país está desempregada 
ou sem contratos formais, sem 
amparo trabalhista ou previ-
denciário.

Kajuru sugeriu que o Brasil 
adote, para quem está na infor-
malidade, o modelo de copartici-
pação existente em outros países, 
em que governo e empresários 
contribuem para o sistema de 
proteção dos autônomos. O 
parlamentar alertou que uma 

mesma empresa pode manter 
trabalhadores em uma mesma 
atividade, mas com vínculos 
trabalhistas diferentes.

“Pastore dá exemplo do que 
qualifi ca como escândalo para o 
Direito do Trabalho convencio-
nal. Num determinado hospital 
existem três enfermeiras. Uma 
é fi xa, outra é terceirizada e a 
outra, freelancer. Fazem a mesma 
coisa, mas têm remuneração e 
benefícios diferentes. Governos 
e mercado vão ter de buscar 
soluções para o problema: o 
freelancer não pode ser deixado 
ao léu, sem previdência, sem se-
guro saúde. É aí que está o maior 
desafi o. Ele será capaz, sozinho, 
de adquirir previdência privada, 
seguro social, seguro de saúde, 
etc?”, questionou (Ag.Senado).

Reforma da Previdência pode ter 
‘mais de 60 votos’ no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afi rmou ontem (30) que a reforma da Previdência pode ter 
mais de 60 votos favoráveis na votação em primeiro turno no plenário

Senado afi rmou que já ouviu o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, e deve promover uma 
audiência pública sobre o tema 
no Senado, antes mesmo de a 
proposta chegar à Casa. 

“[É] para que a gente possa 
ouvir vários atores no Senado 
enquanto esse debate é feito 
na Câmara. [Para] que a gente 
possa também ouvir especia-
listas em relação a isso e ouvir 
o governo. Queremos convidar 
todos os atores para ter uma no-
ção clara do que é esse projeto 
de lei e do que signifi ca para o 
esporte brasileiro”, explicou 
Alcolumbre, lembrando que 
há divergências em relação ao 
que foi proposto na Câmara. O 
presidente da CBF, Rogério Ca-
boclo, disse que a confederação 
é a favor da profi ssionalização 
dos clubes, mas contrária à im-
posição de que eles se tornem 
empresas (Ag.Senado).

lideranças partidárias da Casa.
Alcolumbre esteve ontem 

na sede da CBF, no Rio de 
Janeiro, para ouvir a entidade 
sobre a proposta legislativa do 
deputado Pedro Paulo (DEM-

-RJ), que trará mudanças para 
os clubes de futebol, como a 
possibilidade de transformação 
dos times em empresas, em 
vez de associações sem fi ns 
lucrativos. O presidente do 

Mourão pede mais integração 
no combate ao tráfi co

produção de cocaína que ocorre 
nos países vizinhos. Seja para 
a plantação da folha de coca, 
seja pela transformação desta 
em cocaína que, como todos 
sabemos, passa pelo nosso 
país com destino aos grandes 
mercados consumidores, sendo 
parcialmente consumida aqui, 
onde parte dela vira seu pior 
subproduto, que é o crack”.

Mourão também defendeu 
mudanças na legislação penal, 
que classifi cou de leniente. “Ve-

jam o regime de progressão de 
pena. O camarada mata uma 
pessoa e, cinco anos depois, 
já está na rua. É o famoso 
regime semiaberto, ou sem-
pre aberto”, afi rmou, em um 
trocadilho. Ele criticou ainda a 
forma como a Justiça pune os 
ilícitos praticados por crianças 
e adolescentes.Sem resolver 
os problemas sociais, o Estado 
continuará “enxugando gelo” 
no campo da segurança públi-
ca, completou (ABr). 

Kurz obtém vitória contundente 
em eleição na Áustria

percentual dos partidos. “Está-
vamos certos de que consegui-
ríamos um belo resultado, mas 
ninguém esperava um sucesso 
desse tamanho. Trata-se de um 
grande voto de confi ança que 
nós respeitaremos. Faremos o 
melhor por este belíssimo país”, 
disse Kurz em um discurso para 
seus apoiadores em Viena.

Aos 33 anos de idade, ele 
governou a Áustria entre 
dezembro de 2017 e maio de 
2019, liderando uma coalizão 
entre ÖVP e FPÖ. Kurz rom-
peu a aliança e renunciou ao 
cargo após o então líder do 
partido de extrema direita, 
Heinz-Christian Strache, ter 

sido fl agrado negociando paga-
mentos ilícitos com uma mulher 
que se passava por sobrinha de 
um oligarca russo. O escândalo 
recebeu o nome de “Ibizagate” 
porque a fi lmagem foi feita em 
um apartamento na ilha espa-
nhola de Ibiza, em 2017, quando 
a Áustria estava em campanha 
eleitoral. 

Apesar da vitória nas urnas, 
Kurz não terá maioria para 
governar sozinho e precisará 
formar uma aliança, provavel-
mente com os Verdes, em uma 
coalizão mais centrista. Os dois 
partidos, no entanto, têm posi-
ções opostas em temas como 
imigração (ANSA).

Proteção social para 
trabalhadores informais

Em análise projeto que endurece penas para tragédias ambientais
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AC Administração de Bens S.A.
CNPJ(MF) nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Andrea 
Cochrane e Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente-Andrea 
Cochrane, Secretário-Léo Wallace Cochrane Júnior. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última As-
sembleia Geral Ordinária de 26/04/2018, arquivada e registrada na JUCESP nº 254.433/18-2 em 28/05/2018; II. O Ba-
lanço Geral e as demais Demonstrações 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 reser-
va 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. Mesa Dirigente: Andrea Cochrane-Presidente; Léo Walla-
ce Cochrane Júnior-Secretário. JUCESP nº 502.110/19-3 em 19/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Banco BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 10 de Setembro de 2019.

01- Data, Hora e Local: Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação 
e Presença: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ângela 
Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo 
Gouveia Dominicale e Antônio Mourão Guimarães Neto. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (I) 
Alteração do endereço da Agência Porto Alegre/RS. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, 
item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade dos votos, autorizar a alteração 
do endereço da Agência Porto Alegre/RS, para fi ns de fazer constar conforme abaixo: DE: Avenida Senador Salgado 
Filho, Nº 339, CEP 90010-221, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CNPJ 61186680/0057-29, NIRE: 43901837356. 
PARA: Rua dos Andradas, Nº 1744, loja 1 - CEP 90020-012 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS. Fica a Diretoria da 
Sociedade autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na 
presente reunião. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de 
Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. São 
Paulo, 10 de setembro de 2019. Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Flávio 
Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Antônio Mourão Guimarães 
Neto. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP 
nº 510.935/19-9 em 24.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 28 dias do mês de agosto de 2019, às 10 horas, 
na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 
Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença da única acionista, representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de 
Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna e secretariados pelo Sr. Denis Jorge Namur Rangel. 4. Ordem do Dia: Exame e 
discussão a respeito: (i) do aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante a emissão de 832.704 (oitocentas e trinta e duas 
mil, setecentas e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) da 
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação anterior; 
e (iii) da consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: A única acionista 
da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer 
restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passando o capital social dos atuais R$ 
18.750.000,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para R$ 19.750.000,00 
(dezenove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 832.704 
(oitocentas e trinta e duas mil, setecentas e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de aproximadamente R$ 1,20 (um real e vinte centavos) 
por ação, calculado na forma do artigo 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. Como 
resultado da emissão de ações ora referida, o capital social da Companhia passa a ser 
dividido em 19.582.704 (dezenove milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, setecentas e 
quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.2. As ações da Companhia ora 
emitidas são subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, por BMG 
Participações em Negócios Ltda., única acionista da Companhia, nos termos do boletim de 
subscrição anexo à presente ata como Anexo I. 5.3. Em razão das deliberações constantes 
nos itens 5.1 e 5.2 acima, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º: O capital social da companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 19.750.000,00 (dezenove milhões, setecentos 
e cinquenta mil reais), representado por 19.582.704 (dezenove milhões, quinhentas e oitenta 
e duas mil, setecentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral.” 5.4. Diante das deliberações acima, ratifi car todas as demais disposições 
do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento e 
consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a redação constante 
do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de agosto de 2019. 7. Assinaturas: 
Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - 
Secretário. Acionista Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Marco Antonio 
Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. 
JUCESP nº 502.278/19-5 em 19.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I: à Ata de Assembleia Geral de Extraordinária do BMG Seguros S.A., realizada em 28 
de agosto de 2019. Boletim de Subscrição de Ações: Subscritor: BMG Participações 
em Negócios Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 9° andar, Parte, CEP 04.538-
133, inscrita no CNPJ sob o nº 22.456.202/0001-85, neste ato representada por seus Diretores, 
Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
nº 7.669.530 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 002.975.098-96, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em 
ciência da computação, portador da carteira de identidade nº 20775312, SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o nº 275.484.158-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, ambos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 9° andar, 
CEP 04.538-133. Número de Ações Subscritas: 832.704 (oitocentas e trinta e duas mil, 
setecentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Preço de 
Emissão: aproximadamente R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por ação, calculado na 
forma do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76. Forma de Integralização: nesta data, em 
moeda corrente social. São Paulo, 28 de agosto de 2019. BMG Participações em 
Negócios Ltda. Por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon - Subscritor. Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário.
Anexo II: à Ata de Assembleia Geral de Extraordinária do BMG Seguros S.A., realizada em 28 
de agosto de 2019. BMG Seguros S.A. - CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080 - 
Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º: A BMG 
Seguros S.A. é uma sociedade anônima que se rege pelo presente estatuto e pelos dispositivos 
legais aplicáveis. Artigo 2º: A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, podendo a critério 
e por deliberação do Conselho de Administração, mediante a autorização das autoridades 
competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, 
dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes Artigo 3º: A companhia tem por 
objeto social a comercialização de seguros de danos em todo o território nacional, podendo, 
respeitadas as limitações legais, participar de outras sociedades. Artigo 4º: O prazo de 
duração da companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º: 
O capital social da companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 19.750.000,00 
(dezenove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), representado por 19.582.704 (dezenove 
milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, setecentas e quatro) ações ordinárias ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará 
direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A Companhia poderá 
emitir ações preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. Parágrafo Único - A preferência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na 
prioridade do reembolso do capital, sem prêmio. Artigo 7º: Ficam assegurados aos acionistas: 
(a) o desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; (b) o prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias para o pagamento de dividendos aprovados e distribuição de 
ações provenientes de aumento do Capital; e (c) a inexistência de qualquer espécie de 
restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre negociação das ações, a 
qualquer tempo. Capítulo III: Assembleia Geral: Artigo 8º: O aumento do capital social 
dependerá de deliberação da Assembleia Geral. Artigo 9º: Na proporção do número de ações 
que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento do capital no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de anúncio alusivo no Órgão Ofi cial do Estado 
e em outro jornal de grande circulação. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada e 
instalada em conformidade com a Lei nº 6.404, de 15/12/1976, até 31 de março de cada ano, 
e presidida por um dos acionistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. 
Artigo 11: A Assembleia Geral terá as atribuições previstas na legislação aplicável. Capítulo 
IV - Administração: Artigo 12: A administração da companhia compete ao Conselho de 
Administração e à Diretoria. Parágrafo Primeiro - A remuneração global ou individual e 
anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral dos Acionistas. Parágrafo 
Segundo - A eleição ou nomeação de administradores da companhia dar-se-á em 
conformidade com o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 
nº 330, de 09 de dezembro de 201 e da Circular da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP nº 526, de 25 de fevereiro de 2016 e/ou das normas que venham a lhes substituir ou 
modifi car. Do Conselho de Administração: Artigo 13: O Conselho de Administração será 
composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros titulares e suplentes, em 
igual número, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 3 (três) anos, sendo 1 
(um) dos membros designado Presidente do Conselho de Administração, permitida a reeleição 
de todos. Parágrafo Primeiro - Alguns dos membros do Conselho de Administração 
poderão ser Conselheiros Independentes, conforme venham a ser expressamente declarados 
como tais na Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segundo - Para fi ns deste Estatuto 
Social, esse Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a 
companhia; (ii) não ser acionista da companhia; não ser cônjuge ou parente até segundo grau 
de acionistas da companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado à 
companhia ou entidade relacionada aos seus acionistas; (iii) não ter sido, nos últimos três anos, 
empregado ou membro da administração da companhia, de qualquer dos acionistas ou de 
sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da companhia; (iv) não ser 
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da companhia; (v) não ser 
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando 
serviços e/ou produtos à companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de 
algum administrador da companhia; (vii) não receber outra remuneração da companhia além 
da relativa ao cargo de Conselheiro. Parágrafo Terceiro - Findo o mandato, os membros do 
Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos 
novos eleitos. Artigo 14: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
por mês, conforme calendário fi xado por seu Presidente e, extraordinariamente, mediante 
convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, 
fax ou correio eletrônico com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local 
da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões da respectiva 
reunião. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração somente serão 
instaladas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros. Parágrafo 
Segundo - Os Conselheiros poderão excepcionalmente participar das reuniões de Conselho 
de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência ou qualquer outro meio 
permitido pela legislação brasileira, desde que referido conselheiro informe tal fato 
previamente ao Presidente do Conselho de Administração, justifi cando a necessidade de sua 
participação por referidos meios. Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de 
Administração serão tomadas (i) por unanimidade dos membros presentes, quando instaladas 
com a presença de apenas 2/3 (dois terços) de seus membros, nos termos do Parágrafo 
Primeiro acima; ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instaladas com a presença 
de todos os membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial 
e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sociedade, tendo o 
Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 15: 
Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de Administração, 
este poderá designar substituto, sendo necessariamente membro do Conselho de 
Administração, que exercerá a competência plena designada ao Presidente de Conselho de 

Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 
acima. Na falta de tal designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do 
Presidente para reunião específi ca, na abertura de cada reunião. Parágrafo Primeiro - Os 
Conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de Administração 
poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por escrito 
o nome do Conselheiro que irá substituí-lo e outorgue a este os poderes necessários e 
específi cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro 
substituído, como se o mesmo estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito 
ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via fax, carta registrada, 
e-mail com entrega devidamente comprovada ou carta entregue em mãos, autorizando o 
secretário da respectiva Reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. 
Parágrafo Segundo - No caso de vacância de cargo de membro do Conselho de 
Administração, por morte, renúncia, destituição, ou qualquer forma de impedimento 
permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato 
restante do substituído. Artigo 16: O Conselho de Administração tem a competência que a lei 
lhe confere mais as seguintes atribuições: a) fi xar a orientação geral dos negócios da 
Companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e destituir os membros da 
Diretoria, dos comitês de administração, subordinados ao Conselho de Administração, fi xar-
lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo ainda atribuir, em caráter 
permanente ou transitório, funções especiais a qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria, 
com a intitulação que entender conveniente, respeitadas as limitações previstas neste 
Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros 
e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) 
submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras da 
companhia, os pareceres dos auditores independentes, bem como propostas para destinação 
dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da companhia e a 
alienação da participação da companhia, em outras sociedades não integrantes do 
conglomerado BMG, em valores superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); g) 
autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais sobre ativos 
imobilizados em valores superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); h) autorizar a 
contratação de operações da companhia que envolvam alienação de bens móveis de sua 
titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais); 
i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela companhia; j) autorizar 
previamente a contratação de operações de captação de recursos pela companhia, no 
mercado local ou internacional, em valores superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 
k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos 
negócios, tendo a companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços 
e afi ns, em valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); l) fi xar a linha de ação a ser 
adotada pela companhia nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou 
sócia e indicar o representante legal da companhia que comparecerá às mencionadas 
assembleias ou representará a companhias em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites 
fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações aos administradores; 
n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da companhias a serem 
submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para 
exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o organograma 
funcional da companhia; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas dos comitês da 
companhia; q) escolher e destituir os auditores independentes; r) deliberar sobre a abertura de 
fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir 
as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros 
da companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatuto, resolvendo os 
casos omissos; u) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês 
constituídos; Artigo 17: Compete ao Presidente do Conselho de Administração: a) convocar 
a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, 
mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da Diretoria: Artigo 18: A 
Diretoria da companhia, eleita pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo, 
02 (dois) e, no máximo, 05 (cinco) membros, compreendendo os cargos de 1 (um) Diretor 
Executivo Presidente, e até 04 (quatro) Diretores Executivos, na conformidade do que for 
estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. Parágrafo Primeiro - 
O Conselho de Administração fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e 
designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo 
Presidente, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos. No mesmo ato serão 
defi nidas as responsabilidades e atribuições de cada um deles. Parágrafo Segundo - O 
Diretor Executivo Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do 
colegiado. Parágrafo Terceiro - Sempre que necessário, os Diretores serão substituídos por 
designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de 
mandato restante do substituído. Artigo 19: Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos 
Diretores Executivos, além das atribuições legais: (a) participar das reuniões da Diretoria; e (b) 
fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de 
Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da 
Diretoria. Artigo 20: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este 
Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente 
ao Diretor Executivo Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar 
a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de 
forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo 
Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido pelo 
Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano 
Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos, bem como o acompanhamento 
dos respectivos desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de 
caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos 
Diretores Executivos: (i) colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas 
funções; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem cometidas na forma do 
parágrafo primeiro do artigo 16; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores 
que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos 
desempenhos; e (iv) tomar as decisões de sua alçada. Artigo 21: O prazo de gestão dos 
membros da Diretoria é de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Único - Findo o 
mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura 
dos novos eleitos. Artigo 22: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos 
poderes de administração da companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos 
relativos aos fi ns e objetivos da companhia, observado sempre o disposto no artigo 16 deste 
Estatuto Social, devendo todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de 
responsabilidade a companhia, serem assinados por 2 (dois) diretores. Parágrafo Único - Na 
hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá nomear, entre os 
diretores executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outros diretores, em seu 
lugar, com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23: A Companhia também 
poderá ser representada por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 (dois) 
Procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato 
outorgados. Parágrafo Primeiro: A constituição de procuradores deverá ser assinada por ao 
menos 2 (dois) Diretores. Parágrafo Segundo - Nas constituições de procurações 
outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a 
postulação de medidas ou defesa da Companhia, esta poderá ser representada por 2 (dois) 
Diretores. Artigo 24: As procurações outorgadas pela Companhia especifi carão os poderes 
concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que 
poderão ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 25: A 
Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) 
membros efetivos e suplentes, em igual número. A eleição, instalação e funcionamento do 
Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76. Artigo 26: 
Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição 
dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - 
Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 27: O exercício social terá a 
duração de 1 (um) ano e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo Único - 
Em 30 de junho e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras 
contábeis aplicáveis. Artigo 28: Ao fi m de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com 
base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações fi nanceiras previstas pela Lei. 
Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos: Artigo 29: O lucro da companhia será 
apurado conforme as prescrições legais. Artigo 30: O lucro líquido do exercício terá a seguinte 
destinação: (a) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal até o 
limite de 20% (vinte por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, 
do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei Federal nº 6.404/76, serão destinados 
ao pagamento dos dividendos obrigatórios; e (c) a Assembleia Geral, mediante proposta do 
Conselho de Administração, poderá destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou 
retenções previstas na lei ou neste Estatuto. Parágrafo Primeiro - Conforme deliberação da 
Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o 
capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação 
pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos 
dividendos distribuídos pela companhia para todos os efeitos legais. Parágrafo Segundo - É 
facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir 
participação aos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Companhia de até 10% 
(dez por cento) do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão 
para o imposto de renda. Parágrafo Terceiro - A participação aos empregados de que trata 
o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição 
da República, cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 31: O Conselho de Administração 
poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Primeiro - A Companhia 
poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, trimestrais, 
semestrais ou anuais, a critério da Assembleia Geral, respeitado o limite legal. Parágrafo 
Segundo - O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição 
total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, 
ainda, em adição aos mesmos. Parágrafo Terceiro - Os dividendos não reclamados dentro 
do prazo de 3 (três) anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor 
da companhia. Capítulo VIII - Liquidação: Artigo 32: A companhia entrará em liquidação 
voluntária ou compulsória, nos casos previstos em lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante 
e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de Agosto de 2019

Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 14 de Outubro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no uso de suas
atribuições, em obediência ao que determinam os Artigos nºs 45 Inciso II, 46 Inciso “a)” e 47 Caput
do Estatuto Social em vigor convoca seus digníssimos Associados (as), em condições de
participação nos termos dos artigos acima citados para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 14 de Outubro de 2019, ás 19h00min, em primeira chamada,
com a presença de 2/3 dos Associados (as) ou em segunda e última chamada, ás 19h30min, então
com qualquer número de Associados (as), nas dependências da Boate Piramyd’s, localizada em sua
Sede Social e Administrativa, situada nesta Capital, na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 20,
Parque da Mooca, a fim de cumprir a seguinte Ordem do Dia: 1- Em obediência ao que determina o
Artigo 50 II b) do Estatuto Social em vigor referendar pela via de votação por escrutínio secreto com
quorum de maiona simples as alterações estatutárias que foram aprovadas pelo plenário do Conselho
Deliberativo em Reunião Extraordinána de 30/09/2019.

Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus.

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006272-
16.2019.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONICA 
BARBATO, Brasileira, RG 12.164.549-6, CPF 245.786.678-20, que por este Juízo tramita uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Presbiteriano Mackenzie. Encontrando-se o réu 
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$ 34.724,21 (set/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). O valor da execução deverá ser acrescido de recolhimento 
em guia própria das custas finais ao Estado (R$ 347,24). 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 09 
de setembro de 2019. 

29ª VC – Capital. Processo nº 0047912-23.2019.8.26.0100. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDREA DENISE ANDRADE DE 
CASTRO, CPF. 765.464.895-20, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinado, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 66.421,04 (valor em 31/12/2018), sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias 
supra, para oferecer sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação com o Prazo de 30 dias. Processo Nº1008052-23.2018.8.26.0006 O MM. Juiz  de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VI-Penha de França, Estado de SP, Dr. Sinval Ribeiro de Souza, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Giuseppe Cirillo, representante legal do Espólio de Raphaela 
Parente, viúvo meeiro de Inventariante, de qualificação ignorada, de que foi ajuizada uma Ação de 
Adjudicação Compulsória, movida por parte de Neuza Marilene Terrolis, brasileira, solteira, 
aposentada, RG 8.275.928-5, CPF/MF 854.158.398-87, residente e domiciliada na Rua Wadithi 
Hatti, nº 472, Vila Ré, Cep 03666-010, que tem por objetivo a autorga de escritura definitiva do 
imóvel, adquirido mediante Instrumento particular de Cessão e Transferência de Direitos Hereditário  
na data de 30/11/2005 e com base na quitação comprovada nos autos do imóvel: terreno com área 
de 180,00m2, sem benfeitorias, distante 25,00m mais ou menos da esquina formada pela Rua Bijou 
e a Avenida Epitácio Pessoa, lado esquerdo de quem desta entra naquela, medindo 9,00m. de 
frente por 20,00m. da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a largura da frente, 
confrontando pelos lados com o devedor, e nos fundos com Irmão Ré & Cia., ou sucessores destes 
confinantes - Título Aquisitivo Transcrição nº 551 do 3º Registro - Transcrição 15.508 do 12º Oficial 
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, estando o(s) requerido(s) 
em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, ficando os mesmos citados, intimados e 
advertidos de que poderão contestar, querendo o presente feito no prazo de 30(Trinta) dias úteis, 
sob pena de se presumirem como aceitos os fatos alegados pelos autores. E, para que ninguém 
futuramente possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado e afixado no 
lugar de costume com prazo de trinta dias e na forma da Lei.  

O aumento na expectativa 
de vida, a entrada das 
mulheres no mercado 

de trabalho e a chegada dos 
jovens cada vez mais cedo ao 
mundo corporativo, são as 
principais causas deste encon-
tro de gerações. Aproximar as 
gerações e promover o diálogo 
entre elas, tem sido um dos 
maiores desafi os das empresas. 

Pesquisa realizada pela Dia-
logik, empresa de educação 
em comunicação corporativa, 
indica que os mais jovens – com 
idades entre 20 e 30 anos – 
reconhecem a experiência dos 
mais velhos como um grande 
atributo e querem desfrutar do 
conhecimento acumulado por 
aqueles que já passaram dos 
50. Por outro lado, a geração 
que nasceu nos entre o fi nal 
da década de 1990 e início da 
década de 2000, aponta a arro-
gância dos maduros como uma 
grande barreira na tentativa de 
aproximação e diálogo. 

Arrogância, aliás, também 
é um adjetivo bastante usado 
entre aqueles que nasceram 
entre os anos 50 e 60, quando 
se referem aos mais jovens que, 
segundo a turma do cabelo 
branco, são extremamente 
impacientes, imediatistas e 
pouco disponíveis quando cha-
mados a dividir conhecimentos 
em tecnologia. Por outro lado, 
de acordo com a pesquisa, os 
mais velhos reconhecem a es-
pontaneidade, a fl exibilidade e 
a capacidade inovadora, como 
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A difícil convivência entre 
gerações dentro das empresas
Pela primeira vez na história da humanidade, cinco gerações convivem 
simultaneamente no ambiente profi ssional

O desafi o da empresa é aproximar as gerações e

 promover o diálogo entre elas.

características positivas no 
público jovem. 

A pesquisa ouviu 40 profi s-
sionais em entrevistas indivi-
duais. Eles foram  divididos em 
blocos de 20, 30, 40 e 50 anos 
ou mais, em dez empresas par-
ticipantes. A principal questão 
foi “qual é a sua maior difi cul-
dade quando você precisa se 
comunicar com pessoas de 
outras gerações. Os entrevis-
tados também também falaram 
sobre postura, educação, co-
nhecimentos gerais, domínio 
da tecnologia e a hierarquia 
dentro das empresas. 

“Por hierarquia nós podemos 
entender não só o cargo ou a 
posição dentro da companhia, 
mas também os protocolos e 
normas que todos têm de seguir 

dentro de uma empresa”, alerta 
a diretora da Dialogik, Eliane 
Sobral, que coordenou o levan-
tamento. Segundo ela, quanto 
mais jovem o profi ssional, maior 
a difi culdade de seguir estas 
normas. Já os executivos com 
mais idade, prossegue a dire-
tora da Dialogik, aparentam 
impaciência para explicar os 
protocolos empresariais. 

“O que fi ca evidente na pes-
quisa é que há vários muros 
e barreiras entre as gerações 
mas ha também admiração 
mútua o que dá margem para 
a construção de pontes que 
aproximem quem tem 20, 30, 
40 ou já passou dos 50 anos 
de idade”.

Fonte e mais informações:
(https://dialogik.com.br/).

O Ministério das Relações 
Exteriores da Itália lançou 
um guia turístico voltado aos 
descendentes de italianos que 
tenham interesse em descobrir 
os lugares de origem de suas 
famílias. O volume, chamado 
“Guida alle Radici Italiane” 
(“Guia das Raízes Italianas”), 
atende a um segmento turís-
tico em franco crescimento 
nos últimos anos e também 
tem como objetivo fornecer 
uma fonte de desenvolvimen-
to sustentável para vilarejos 
normalmente ignorados pelos 
itinerários tradicionais.

“É uma iniciativa importante 
para os italianos no exterior, 
mas sobretudo para a Itália”, 
disse o subsecretário do Minis-
tério das Relações Exteriores, 
Ricardo Merlo, durante a apre-
sentação do guia, realizada em 
Roma. “Vir à Itália é algo com-
pletamente diferente para um 
italiano que vive no exterior ou 
para um ítalo-descendente. É 
uma viagem que signifi ca muito 

W
ik

iC
om

m
on

s

Lançado guia turístico voltado 
a ítalo-descendentes

do ponto de vista natural e co-
mercial”, acrescentou. O guia 
é elaborado pela Associação 
Raiz Italiana e está disponível 
tanto no idioma pátrio como 
em português.

Seu primeiro volume, que 
pode ser baixado gratuitamen-
te, se concentra nas regiões 
da Puglia, Basilicata, Emilia

-Romana e de Abruzzo. Ele 
fornece dicas para se descobrir 
tradições históricas, culturais, 
sociais e gastronômicas das 
quatro regiões. Segundo Marina 
Gabrieli, que coordenou o pro-
jeto, o objetivo não é fornecer 
itinerários, mas sim orientações 
para uma busca individual so-
bre as próprias origens (ANSA).

Matera, na Basilicata, uma das regiões presentes no guia. 

Pessoas com medo de 
dentista costumam fugir 
das consultas de rotina e, às 
vezes, chegam a ficar anos 
sem visitar um consultório 
odontológico. Uma pesqui-
sa da British Dental Health 
Foundation - importante pu-
blicação britânica - estimou 
que 15% da população dos 
Estados Unidos - cerca de 
30 a 40 milhões de pessoas - 
evita ir ao dentista por medo 
ou ansiedade. No Brasil não 
é diferente, afinal, muita 
gente afirma já ter fugido da 
“temida” cadeira do dentista.

Para solucionar esse pro-
bleminha comum, a tecno-
logia pode ser uma aliada. 
Um exemplo é o Primescan, 
criado pela Dentsply Sirona - 
maior empresa de tecnologia 
odontológica do mundo -, que 
acaba de chegar ao Brasil e 
promete revolucionar os tra-
tamentos odontológicos: di-
minui o número de vezes que 
o paciente vai ao consultório 
para realizar um tratamento, 
aposenta as moldagens tra-
dicionais - como as de gesso 
- que são desconfortáveis e 
sujeitas a distorções.

Com a Inteligência Artifi-
cial do Primescan o pacien-
te ganha uma sessão mais 
rápida, já que várias etapas 
do tratamento odontológico 

Nova tecnologia 3D ajuda adulto 
que tem medo de dentista

podem ser feitas em um úni-
co dia. Hoje - sem o uso da 
tecnologia -, a restauração de 
um dente pode ser concluída 
em até 3 sessões, já com o 
Primescan é possível realizar 
o tratamento em apenas uma 
consulta.

A tecnologia ainda permite 
que o dentista faça o pla-
nejamento de tratamentos 
estéticos e até de cirurgias 
mais complexas em poucos 
cliques: o scanner intraoral 
do equipamento possibilita, 
por exemplo, uma moldagem 
completa da mandíbula em 
apenas três minutos. Para 
quem precisa de implantes, a 
novidade pode até produzir o 
dente do paciente em alguns 
minutos por meio de uma 
fresadora de última geração.

“Em um levantamento re-
cente, descobrimos que 80% 
dos pacientes preferem ser 
escaneados, pois o processo 
é mais rápido e confortável, 
além de ser mais assertivo, 
pois os moldes tradicionais 
como os de gesso acabam 
sendo imprecisos e podem 
gerar idas e vindas ao consul-
tório. Nossa ideia é facilitar 
esse processo”, comenta 
Rodrigo Canelhas, Vice-Pre-
sidente e Gerente Geral da 
Dentsply Sirona América 
Latina (Ag.NOAR).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOHNNY ANDRADE DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/09/1990, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joacy Cezar de Sousa e de Rosineide Andrade Barbosa de 
Sousa; A pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/05/1991, assistente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz de Oliveira Santos e de Maria de Lourdes 
dos Santos Silva.

O pretendente: LEANDRO CÂNDIDO SANT'ANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/10/2000, auxiliar de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abraão Sant'Ana Barcelos e de Robéria Cândido Custó-
dio; A pretendente: BIANCA BORGES SILVA MAURICIO, brasileira, solteira, nascida 
aos 08/06/1999, atendente, natural do distrito de Campo Grande, em São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vagner Borges Mauricio e 
de Elisangela Silva de Assis Mauricio.

O pretendente: FÁBIO VICENTE DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/06/1980, instalador de acessórios, natural de Recife - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdisio Cesar de Almeida e de Jozinete Vicente 
de Almeida; A pretendente: VANIA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 
01/01/1973, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdemar de Oliveira e de Maria Cleusa de Oliveira.

O pretendente: VALDIR BRITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/06/1970, metalúrgico, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Adir Brito e de Maria Elisa de Brito; A pretendente: NICOLE MARQUES DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 05/06/1988, artesã, natural de Ibirapitanga - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemi Marques dos Santos e de 
Marinalva Pereira da Silva.

O pretendente: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/02/1983, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Alves Ferreira e de Maria das Graças da Silva 
Ferreira; A pretendente: BIANCA DIAS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
29/01/1988, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Dias dos Santos e de Marilene dos Santos.

O pretendente: DANILO LEITE TORRES, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/10/1986, 
mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Valdenir Torres e de Elsa Maria Leite Torres; A pretendente: MARIA DULCINÉIA 
DA SILVA MORAIS, brasileiro, solteira, nascida aos 23/08/1985, cabeleireira, natural de 
Jurema - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Correia 
de Morais e de Maria do Céu da Silva Morais.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/06/1993, 
garçom, natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Domingos da Silva e de Maria Ferreira do Carmo da Silva; A pretendente: 
ANA JÉSSICA DE LIMA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/04/1994, operadora 
de caixa, natural de Petrolina - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marlena de Lima Silva.

O pretendente: MICHAEL BARBOSA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/06/1997, cantor, natural de Capivari - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Nilson Barbosa Lima e de Telma Maria de Lima; A pretendente: 
KASSIA CAREGNATTO, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/1988, contadora, natural 
de Quilombo - SC, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivo 
Caregnatto e de Neusa Bernardete Caregnatto.

O pretendente: CARLOS EDUARDO HIPOLITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1966, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Celina Hipolito; A pretendente: ROSELI MARIA TRIN-
DADE, brasileira, solteira, nascida aos 18/12/1969, auxiliar de limpeza, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves 
Trindade e de Creusa Maria Trindade.

O pretendente: RODRIGO DIAS NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/02/1983, ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Afonso do Nascimento Filho e de Sebastiana Alves Ro-
drigues; A pretendente: MICHELE CRISTINA BRIGANTE LOPES, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/06/1985, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Lopes e de Magalí Brigante Lopes.

O pretendente: MARLON BELARMINO BERUDIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/08/1989, pintor de construção civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Berudio e de Maria Nilza Belarmino 
Berudio; A pretendente: SIMONE SANTANA DE JESUS, brasileira, solteira, nascida 
aos 08/03/1990, agente comunitário de saúde, natural de Ibicuí - BA, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque Jorge de Jesus e de Zelia Santana.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO MARINHO COELHO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/07/1993, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos da Paixão Anastacio Coelho 
e de Creusa Marinho Coelho; A pretendente: DAIANE BATISTA DE OLIVEIRA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 24/10/1994, auxiliar de classe, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton de Oliveira e de 
Marli Aparecida Batista.

O pretendente: SERGIO MUNIZ DE AGUIAR, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/11/1978, 
corretor de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Xavier de Aguiar e de Elizete Muniz de Aguiar; A pretendente: 
THAÍS GRACIELE LOPES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 23/07/1984, 
analista comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Genival Lopes de Lima e de Lucimar Alves de Lima.

O pretendente: DELMO FELIPES DE LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 14/08/1975, 
açougueiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Paulo Felipes de Lima e de Maria dos Anjos Ramos Lima; A pretendente: 
ANA PAULA PINTO, brasileira, divorciada, nascida aos 19/06/1980, cabeleireira, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Nogueira Jose Pinto e de Maria das Graças Freitas Pinto.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/06/1978, vigilante, natural de Itabira - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sebastião Filomeno dos Santos e de Aparecida Rosa dos Santos; 
A pretendente: LUCICLEIDE GOMES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
11/04/1982, auxiliar de limpeza, natural de Caruaru - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gomes da Silva e de Irene Soares da Silva.

O pretendente: FABIANO BENJAMIM DIAS AMARO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/02/1987, gerente varejista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Amaro Filho e de Hilda Malta Dias Amaro; A 
pretendente: JULIANA MORAIS DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
16/09/1985, operadora da caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonia Morais dos Santos.

O pretendente: CESAR AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 22/05/1996, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salome Pereira dos Santos; A pretendente: DAIANA 
PAIXÃO MENEZES, brasileira, solteira, nascida aos 18/01/1999, atendente, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdenor 
Francisco Menezes e de Regina Celma Paixão Menezes.

O pretendente: GUILHERME FERREIRA MACEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/01/1999, auxiliar de farmacia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Catia Silene Ferreira Macedo; A pretendente: YASMIN 
FERNANDES DE ANDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 08/07/1998, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Andre Alvaro de Andrade e de Cristina Feitosa Fernandes de Andrade.

O pretendente: ANTONIO JOÃO RODRIGUES SANTANA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 10/12/1957, mestre de obras, natural de União - PI, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Rodrigues Santana e de Raimunda Gomes 
Carvalho; A pretendente: CAROLINA APARECIDA DE MOURA, brasileira, solteira, 
nascida aos 29/12/1986, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vera Lucia Moura.

O pretendente: JOSÉ ERISVALDO MENEZES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/07/1988, pintor de contrução civil, natural de Inhapi - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Pereira da Silva e de Cícera Lemos de 
Menezes; A pretendente: PAULA REGINA SILVA SANTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 25/06/1990, do lar, natural de Bom Jesus da Lapa - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Antonio da Silva e de Natalina Maria dos Santos.

O pretendente: FELIPE COSTA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/03/1996, 
auxiliar de cobrança, natural de Campo Grande - MS, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Flavio Brandão dos Santos e de Angela Maria da Costa; A preten-
dente: INGRIDY DE MELO REBOUÇAS, brasileira, solteira, nascida aos 06/12/1999, 
especialista em varejo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Flavio Almeida Rebouças e de Elusai de Melo Rebouças.

O pretendente: LUCIANO MEDEIROS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/01/1990, auxiliar de cozinha, natural de Jaguaribe - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rufi no de Souza e de Alzenir Medeiros de Souza; 
A pretendente: KELIANE DE LIMA NUNES, brasileira, solteira, nascida aos 18/04/1993, 
atendente de lanchonete, natural de Jaguaribe - CE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Damião Nunes Bento e de Josefa Lima Freires.

O pretendente: ALBERTTY OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, divorciado, nascido aos 
30/03/1987, técnico de enfermagem, natural de Ibicaraí - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Luis Pereira e de Climarcia Sinfronia de Oliveira; A pretendente: 
MAGDA REGINA MATIAS EVANGELISTA, brasileira, solteira, nascida aos 30/01/1992, 
técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Souza Evangelista e de Maria Luzinete Matias de Araujo.

O pretendente: ROBERTO SOANE BONFIM AMARAL, brasileiro, divorciado, nasci-
do aos 02/05/1974, comerciante, natural de Anagé - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abílio Amaral e de Dalva Bonfi m Amaral; A pretendente: 
LUZINETE DE AMORIM, brasileira, divorciada, nascida aos 21/12/1981, vigilante, 
natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdelson Nunes de Amorim e de Jovita Almeida Amorim.

O pretendente: HARLEI MIRANDA DE SOUSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
21/10/1980, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Miranda de Sousa e de Angela Aparecida dos Santos 
Sousa; A pretendente: AMANDA PINHEIRO SAMPAIO, brasileira, divorciada, nascida 
aos 10/12/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Cesar Pinheiro Sampaio e de Léa Pinheiro Sampaio.

O pretendente: JOVELINO FERNANDES RODRIGUES, brasileiro, viúvo, nascido aos 
02/03/1963, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues e de Iraci Fernandes Rodrigues; A pretendente: 
JANETE RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/08/1966, cozin-
heira, natural de Eunápolis - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osvaldo Ribeiro dos Santos e de Clemencia Nogueira da Silva.

O pretendente: WILLIAM JOSÉ NEVES DA SILVA, brasileira, solteiro, nascido aos 
11/09/1982, marceneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Neves da Silva e de Maria José de Almeida Silva; 
A pretendente: VERÔNICA BOMFIM DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
27/09/1988, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Bomfi m dos Santos e de Elisabeth Maria da Silva.

O pretendente: CLAUDIO MOISÉS RIBEIRO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/09/1972, pedreiro, natural de Presidente Bernardes - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Canuto Ribeiro e de Eva Isidora Ribeiro; 
A pretendente: ROSIMEIRY DUARTE BRANDÃO, brasileira, solteira, nascida aos 
29/09/1981, atendente, natural de Nova Olinda - CE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Duarte Brandão e de Maria Marinete Pereira.

O pretendente: MARCELO GARCIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1983, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Barbosa da Silva e de Rosalina Garcia da Silva; A pretend-
ente: GEISE PATRICIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/05/1983, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Maria da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: VIRLEY MACHADO DOS REIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/02/1981, médico, natural de Teófi lo Otoni - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vicente Alves dos Reis e de Cleni Machado dos Reis; A preten-
dente: NILVÂNIA TAVARES DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 13/08/1980, 
professora, natural de Ataléia - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Veira de Jesus e de Rosalina Tavares de Jesus.

O pretendente: DANILO THOMAS LOPES COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/12/1994, promotor de eventos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Carlos da Costa e de Marlene Lopes 
Fatel; A pretendente: EMELLYN GABRIELA FONSECA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 01/04/2000, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmario Fonseca da Silva e de Leila Maria da Silva.

O pretendente: CARLOS DA CONCEIÇÃO MACHADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/06/1991, porteiro, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Gomes Machado e de Maria São Pedro Conceição Mach-
ado; A pretendente: MONIQUE EMILIANO MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 
07/06/1996, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson da Cruz Barbosa Martins e de Luzia Emiliano Martins.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Catia Cilene de Souza; A pretendente: SARA LEAL DOS SAN-
TOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/04/1998, vendedora, natural de Guarulhos - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Pereira dos Santos 
e de Maria Cleide Leal dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO IVANILDO DA MOTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/01/1980, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Manoel da Mota e de Ana Tereza do Rosario Mota; A pretend-
ente: KATIA REGINA CORREIA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 24/04/1983, 
encarregada de limpeza, natural de São José de Ribamar - MA, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Dias Pereira e de Maria Milagre Correia.

O pretendente: JOSÉ DALVAN SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/12/1983, gestor de postos de abastecimento, natural de Sátiro Dias - BA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Silva Oliveira e de Maria de Lourdes 
Santos Oliveira; A pretendente: PATRICIA MARIA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 25/04/1979, frentista, natural de Recife - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando José dos Santos e de Mirielza Matias dos Santos.

O pretendente: DIEGO WASHINGTON SOARES PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 31/08/1996, motorista, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Pereira da Silva e de Andrea Soares da Silva; 
A pretendente: EVELY LAIS SILVA LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 14/03/1996, 
auxiliar de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edinaldo Lopes de Lima e de Luciana Marcolino Silva Lima.

O pretendente: SAMUEL BARBOSA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/01/1982, gerente comercial, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Barbosa da Silva e de Maria Zelia Soares da Silva; A 
pretendente: RAFAELA JÉSSICA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1991, 
assistente de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Airson da Silva e de Cleide Maria Silva.

O pretendente: LUIZ ANTONIO SANTOS DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/03/1990, assistente de departamento pessoal, natural de Surubim - PE, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Nascimento da Costa e 
de Rosení Maria dos Santos; O pretendente: MAURICIO PEDROSO FERREIRA, bra-
sileiro, solteiro, nascido aos 22/09/1993, assistente facilities, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Cassemiro Ferreira 
e de Simone Pedroso Ferreira.

O pretendente: BRUNO SANTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/05/1998, 
de serviços gerais, natural de Poções - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eunasio Pereira de Sousa e de Ana Natália Rodrigues dos Santos; 
A pretendente: LENILDA DE JESUS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
16/04/1982, professora, natural de Ituberá - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Laudelino dos Santos e de Maria Conceição de Jesus dos Santos.

O pretendente: ERIBERTO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/03/1987, analista de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Enoques Ferreira da Silva e de Terezinha Ferreira 
de Lima Silva; A pretendente: STEFÂNIA DA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/02/1991, tecnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Adelino Ferreira e de Maria do 
Socorro da Silva Ferreira.

O pretendente: MARCELO VIEIRA DE MACÊDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/04/1977, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Alves de Macêdo e de Maria Aparecida Vieira de Macêdo; A 
pretendente: JAQUELINE APARECIDA DE PAIVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
04/09/1979, operadora de caixa, natural de Aracruz - ES, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Henrique de Paiva e de Rita das Graças Moreira de Paiva.

O pretendente: EDNILCIO DAS NEVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/12/1986, 
montador de móveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida das Neves; A pretendente: VANESSA SIQUEIRA 
MARTINS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 02/08/1985, atendente, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauro 
Martins de Souza e de Maria das Graças Siqueira Pinto.

O pretendente: LUIZ CARLOS SOUZA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/10/1996, auxiliar de jardinagem, natural de Nova Itarana - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloiso Moreira dos Santos e de Iêda Santos Souza; 
A pretendente: MICHELE MARTINS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
14/08/1995, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mirian Martins de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL SILVA CLAUDIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/04/1986, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Divino Viana Claudio e de Maria Aparecida dos Santos Silva Claudio; A pretend-
ente: DAIANA LUJAN CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 10/01/1986, promotora de 
eventos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Magela de Paula Cruz e de Marli Lujan de Souza.

O pretendente: JULIO ALVES DIAS, brasileiro, viúvo, nascido aos 09/08/1968, coorde-
nador pedagógico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Dias Neto e de Maria Alves Dias; A pretendente: PAMELA 
ALESSANDRA DUARTE COSTA, brasileira, divorciada, nascida aos 23/09/1989, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de José Ribamar Costa Costa e de Joana Duarte Cavalcanti.

O pretendente: HENRIQUE FERNANDES PREUSS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/07/1986, engenheiro de segurança do trabalho, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dalton Preuss e de Ayrezina Fer-
nandes Preuss; A pretendente: GISELE APARECIDA DIAS DA CUNHA, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/01/1989, contadora, natural de Barbacena - MG, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudiomiro Vieira da Cunha e de 
Maria de Lourdes Dias da Cunha.

O pretendente: ALAN DAMIÃO ROSSI, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/09/1982, técnico 
de manutenção de ar condicionado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara Rossi e de Maria Aparecida Dias; A pretendente: 
FABIANA SANTOS LIMA DO AMARAL, brasileira, solteira, nascida aos 21/02/1984, 
operadora de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gerolnimo Felix do Amaral e de Zenilda Santos Lima do Amaral.

O pretendente: GABRIEL ZACARIAS SANTIAGO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/11/1986, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pedro Santiago e de Iracema Zacarias 
Santiago; A pretendente: VANESSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/12/1985, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Julia da Silva.

O pretendente: JOSÉ JOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/05/1964, 
jardineiro, natural de Caririaçu - CE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Maria José da Conceição; A pretendente: MARIA DE LOURDES DE COUTO 
MOURA, brasileira, divorciada, nascida aos 02/08/1969, arrumadeira, natural de Juazeiro 
do Norte - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Ventura de Moura Filho e de Isaura Anna de Couto Moura.

O pretendente: MARCOS AUGUSTO NASCIMENTO DE CASTRO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 01/03/1978, frentista, natural de Canindé - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Castro e de Maria Naide Nascimento de 
Castro; A pretendente: ADENILDA RODRIGUES ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 
13/08/1990, farmacêutica, natural de Ouricuri - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osternes Alves da Silva e de Maria Dolores Rodrigues Alves.

O pretendente: RAIMUNDO SANTOS DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/05/1969, vigilante, natural de Santo Estevão - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Invenção de Araujo e de Adalgisa Santos de Araujo; A 
pretendente: MARLENE AFONSO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/03/1968, 
encarregada administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Hermogenes Afonso da Silva e de Maria Angelina da Silva.

O pretendente: NILSON AILTON DE PAULA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/09/1969, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Paula e de Umbelina Maria de Souza Paula; A 
pretendente: MARLI DA SILVA BONFIM, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1971, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Francisco Bonfi m e de Maria Aparecida Bonfi m.

O pretendente: WELLINGTON DE MORAIS FELIX, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/01/1985, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino do Ramo dos Santos Felix e de Eurides de Jesus Morais 
Félix; A pretendente: RENATA FERREIRA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
10/12/1986, analista de recuperações, natural de Ipuiúna - MG, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ferreira Santos.

O pretendente: HELTON DE MELO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/12/1985, 
empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Soares de Souza e de Izabel Xavier de Melo de Souza; A pretendente: 
TATIANE EUNICE DA CONCEIÇÃO, brasileira, divorciada, nascida aos 17/12/1983, 
supervisora de vendas, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio da Conceição e de Maria Eunice da Conceição.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: ROMÁRIO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ibotirama, BA, no dia (09/12/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Dionísio Pereira de Souza e de Rita Maria Pereira de Souza. 
A pretendente: SOLANGE TEIXEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Boquira, BA, no dia (30/05/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Lourisvaldo Souza Silva e de Rita de Almeida Teixeira.

O pretendente: JAILTON JOSÉ DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
encarregado, nascido em Esperantina, PI, no dia (25/06/1986), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel José do Nascimento e de Maria Helena da 
Conceição. A pretendente: IANA MARA ARAÚJO TERTO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Esperantina, PI, no dia (10/10/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Ribamar Terto e de Maria das Graças Araujo Terto.

O pretendente: ROGÉRIO BARRETO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (19/10/1995), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Wanderlei Barreto da Silva e de Maria da Penha Silva. A 
pretendente: JÉSSICA KALIELY ARAÚJO ROSA DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão designer de interiores, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/01/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Expedito de Carvalho 
e de Edleuza Araújo Pereira Rosa.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico operador, nascido nesta Capital, SP, no dia (03/07/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noemia Pereira dos Santos. A pretendente: FABIANA 
BOMFIM DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/10/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Estacio Alves da Silva e de Terezinha Bomfi m da Silva.

O pretendente: IGOR DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (02/05/1999), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Oliveira Souza e de Lucicleide Maria da Silva. A preten-
dente: SARA GABRIELA FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Franco da Rocha, SP, no dia (12/09/1998), residente e domiciliada em Franco da Rocha, 
SP, fi lha de Davi Ferraz e de Aparecida de Fatima de Andrade Ferraz.

O pretendente: BRUNO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
planejamento e controle de produção, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, 
SP, no dia (20/09/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Maria José de Santana. A pretendente: VALERIA CRUZ DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/12/1983), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto dos Santos e 
de Sinhorinha Cruz dos Santos.

O pretendente: VITOR ROBERTO SILVA SIZILIO, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de estoque, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (15/06/1993), residente 
e domiciliado neste Distirto, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Sizilio e de Maria 
Helena Silva. A pretendente: GREICE THAMIRES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista de padaria, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/12/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Lima de Oliveira e de 
Monica de Souza Oliveira.

O pretendente: VAGNER ANTONIO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em Osasco, SP, no dia (16/11/1996), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Miguel de Carvalho e de 
Vicentina Lucia de Moura. A pretendente: KAROLINE KELLER DA CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Cajamar, SP, no dia (18/06/2000), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizeu Pereira da Cruz 
e de Patricia Keller Vieira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Garanhuns, PE, no dia (12/05/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Águida da Conceição. A pretendente: ELAINE 
RIBEIRO SANTANA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Baixa Grande, 
BA, no dia (21/10/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lourisvaldo Lima Santana e de Francisca Brandão Ribeiro Santana.

O pretendente: LUCAS DE MELO ANTONELLI, estado civil solteiro, profi ssão balco-
nista, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (22/08/1995), residente e domiciliado 
em Caieiras, SP, fi lho de Darci Antonelli e de Antonia do Socorro de Melo Antonelli. 
A pretendente: ANA BEATRIZ ALVES COUTINHO, estado civil solteira, profi ssão 
multiplicadora de treinamentos, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/11/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Manoel Alves Coutinho e de Valdete 
Pereira Coutinho.

O pretendente: JOSÉ SALUSTIANO DE MOURA, estado civil viúvo, profi ssão chaveiro, 
nascido em Rio Largo, AL, no dia (12/08/1961), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antônio Salustiano de Moura e de Sebastiana Lourdes de Moura. 
A pretendente: DORALICE BORGES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Nova Olinda, PB, no dia (20/07/1975), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Borges dos Santos e de Esmeraldina Leo-
poldina dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO BARBOSA LIMA, estado civil solteiro, profissão 
contra mestre, nascido em Cachoeira de Pajeú, MG, no dia (07/08/1969), residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Terencio Barbosa Lima e 
de Delita Barbosa de Sousa. A pretendente: SUZI ALINE SANTOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (09/04/1983), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Alves da Silva Santos e 
de Maria Isabel da Silva Santos.

O pretendente: ALMIR DEBONIS, estado civil divorciado, profissão motorista, nas-
cido nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/09/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adauto Debonis e de Aparecida Izabel Fonseca 
Debonis. A pretendente: KAREN ARAUJO FELIX, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de escritório, nascida em Caieiras, SP, no dia (01/03/1995), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Felix e de Maria Aparecida 
dos Santos Araujo Felix.

O pretendente: DAVI SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em Vila Velha, ES, no dia (23/05/1999), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ilson Severino de Souza e de Rita de Cássia Lima 
dos Santos. A pretendente: JAFIA RENIELE MARLINO DE VASCONCELOS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Canhotinho, PE, no dia (27/05/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Manoel de 
Vasconcelos e de Geralda Oliveira Marcolino.

O pretendente: WAGNER APARECIDO FERRAREZE JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão injetor, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (22/01/1993), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Aparecido Ferrareze e 
de Maria Izabel Moraes de Souza de Deus. A pretendente: RAQUEL CAMARGO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 
(28/05/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laercio 
Verneque de Camargo e de Sueli Maria Giolo de Camargo.

O pretendente: ALAN SANTANA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
logístico, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/08/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido de Freitas e de Giselia Maria 
de Santana. A pretendente: LUANA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de cartório, nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia (30/06/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Holanda Alves 
de Oliveira Silva e de Juarez Teixeira da Silva.
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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

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

Jornal Empresas & Negócios
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2/un. 3/men. 4/biju — ocre. 5/spice. 8/arranjos. 12/biossensores.

Quem diria que um simples conjunto de calça 

preta e camisa branca poderia ser tão atual? 

(Look: Bottega Veneta)

Desde que comecei a escrever aqui no jornal 
Empresas & Negócios, venho chamando a 
atenção para a importância em se vestir 
“adequadamente” para o trabalho, por mais 
abrangente que o termo possa parecer.

Ao abrir o armário toda manhã, precisamos 
pensar em algo que não apenas cubra nosso 
corpo, mas que também represente quem 

somos na vida pessoal e no ambiente profi ssional. 
Muitos, porém, nunca foram treinados para fazer essas 
escolhas dessa forma. Assim, comum seguir o caminho 
mais básico e do mais normal, entre muitas aspas. 

Então, acabamos uniformizando nosso estilo, 
selecionando sempre peças mais neutras e fáceis 
de combinar (em tese). Acontece que, com o 

tempo, nossa imagem vai ficando sem graça e 
ultrapassada. Até que você se dê conta que pre-
cisa de ajuda para atualizar como se apresenta. 

Esse momento de reavaliação normalmente ocorre 
quando as pessoas passam por grandes mudanças 
na vida, e por isso voltam a se olhar no espelho com 
cuidado. Pode ser uma promoção no emprego, ou 
quando perdemos e ganhamos muito peso, quando 
mudamos de turma ou de cidade, quando termina-
mos um relacionamento ou começamos um novo... 

Para começar a exercitar em como pode fazer 
o seu repertório mais atualizado, é só olhar a sua 
volta. Literalmente, em qualquer lugar. Revistas de 
moda são um caminho, porém uma boa formação 
cultural de base mais abrangente vai ajudar a não 
se perder numa avalanche de tendências, marcas 
e imposições além de sua personalidade. 

O público que já conhece e consome moda é 
pequeno, comparado com a parcela maior do 
público (principalmente o masculino) que está 
fora do radar. E para alcançar este meio termo 
entre a imagem de passarela e o visual super 
comercial dos shoppings, é necessário temperar 
o estilo clássico com informações de moda atuais, 
respeitando sempre sua personalidade própria. 

Dessa maneira, pode-se renovar o repertório e 
dar os primeiros passos na construção de um novo 
guarda-roupa. Observando como outras pessoas se 
vestem _ao seu lado na rua, no escritório ou nas fes-
tas_, você pode começar a se sen  r mais confortável 
e se aprofundar na mistura de cores, estampas e 
padronagens de ternos, camisaria, gravatas e lenços. 
Ou até variar mais a combinação de acessórios.

Dá para mapear igualmente esses novos códigos 
nas redes sociais, especialmente os tênis e roupas 
espor  vas e de streetwear, todos canais  mais con-
temporâneos. Refi naremos essa informação mais 
ainda se estudarmos outros personagens, buscando 
referências mais sofi s  cadas na música, no cinema, 
na televisão e na internet. No mais, estou aqui para 
 rar suas dúvidas! andre@andredoval.com.br

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

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

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

Guia de estilo

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

RECOMPENSAS. 
É o momento de recuperar o seu ritmo. Se você está se 
sentindo mal com o mundo, é um bom momento para 
reunir seus pensamentos, manter o que está funcionando e 
abandonar o resto. Deixe de lado as coisas do passado para 
que você possa entrar nessa nova fase com novas parcerias, 
novos contratos ou até mesmo novos começos, como 
um novo emprego, de volta à escola ou algo maior como 
uma mudança geográfi ca. Seu trabalho árduo está sendo 
recompensado para que você possa passar para algo mais. 
Você está pronto para isso! Pensamento para hoje: Você 
está entrando em seu próprio direito agora! É hora de abrir 
suas asas e voar. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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VALIDADE DO EXAME ADMISSIONAL
Funcionário pediu demissão antes do término do contrato de expe-
riência, o exame admissional pode ser utilizado como demissional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI DETIDO POR FALTA DE PAGAMENTO DE PENSÃO, 
COMO PROCEDER COM O CONTRATO DE TRABALHO?

O contrato de trabalho deste trabalhador permanecerá suspenso 
enquanto durar o recolhimento do mesmo à prisão. Não será devido o 
pagamento de salários, bem como não será considerado falta injustifi-
cada, mas será considerado suspensão contratual. A família deverá ser 
orientada quando a possibilidade do pagamento de salário reclusão.

INÍCIO DE FÉRIAS
Em caso de os funcionários trabalharem durante a semana para 
compensar o horário do sábado, como devo considerar o início das 
férias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL NOTURNO
Empresa deve considerar o adicional noturno até as 05:00 da manhã 
ou até o término do expediente, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O LIMITE PARA A EMPRESA EFETUAR DESCONTOS DO FUNCIONÁRIO?
Esclarecemos que não há uma previsão legal expressa, mas 
entende-se, por analogia a lei nº10.820/03 que os descontos em 
folha de pagamento limitam-se a 30% da remuneração disponível, 
excluindo os descontos oficiais (INSS e IRRF). Desta forma, todos os 
descontos, excluindo os oficiais, limitam-se a 30%.

CONTRATAR FUNCIONÁRIA
Empresa pretende contratar funcionária para trabalhar 20 horas por 
semana, pagando o salário proporcional a 100 horas mês, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ANDREW NARCIZO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 07/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir José da Rocha e 
de Celia Maria Narcizo. A pretendente: EMILYN CORO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Santo André - SP (Registrada em Varzea 
Grande - MT), no dia (28/02/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Claudio Costa de Souza e de Magda Marise D'Andrea Coro.

O pretendente: JULIO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Propriá - SE (REgistrado em Canhoba), no dia 10/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Barbosa dos Santos e de Julia Nascimento 
dos Santos. A pretendente: KARINA SILVA BAPTISTA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (08/03/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Baptista e de Maria da Silva.

O pretendente: ALVARO JOSÉ MARTINS CAMRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de despachante, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 05/09/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João José Spinola Camara e de Maria 
do Rosario Martins Camara. A pretendente: JOSIANE FERREIRA NUNES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (22/07/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Valcideia Ferreira Nunes.

O pretendente: LEONARDO ROSSI SPINOLA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 10/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Costa Spinola e de Maria Aparecida Rossi 
Spinola. A pretendente: THAIS HELENA ALAMBERT, estado civil divorciada, profi ssão 
biomedica, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (10/12/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Carlos Alambert e de Leyla Maria Alambert.

O pretendente: FABIO RIBEIRO ZERBINI, estado civil viúvo, profi ssão ngenheiro eletrônico, 
nascido em Pirassununga - SP, no dia 17/07/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Andre Luiz Monteiro Zerbini e de Maria Madalena Ribeiro Zerbini. A 
pretendente: LUISA REIS DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão arquiteta, nascida 
em Juiz de Fora - MG, no dia (13/01/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Humberto de Almeida e de Sandra Maria Reis de Almeida.

O pretendente: LUÍS HENRIQUE DIAS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
barista, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 27/08/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Dias da Costa Junior e de 
Sonia Regina Cipullo Dias da Costa. A pretendente: DEBORA DA COSTA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão designer digital, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, 
no dia (27/09/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcelo Jorge dos Santos e de Soniete Gomes da Costa Santos.

O pretendente: BYOUNGCHUL YANG, nascido em Seul, Coreia do Sul, no dia 
18/03/1974, estado civil solteiro, profi ssão gerente de logística, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Kidong Yang e de Jongsook Lee. A 
pretendente: LEA LEE CHOI, nascida nesta Capital, Liberdae - SP, no dia 09/10/1978, 
estado civil solteira, profi ssão gerente de faturamento, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Young Chul Choi e de Eun Hee Choi.
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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:

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

O pretendente: PEDRO VINICIUS DE PAULA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão 
copeiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 20/05/1998, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Eunices de Paula Neves. A 
pretendente: INDAIÁ LUANA SANTIAGO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Brumado - BA, no dia (23/06/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo José dos Santos Filho e 
de Maria Luiza Santos Santiago.

O pretendente: CESAR AUGUSTO FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de RH, nascido nesta Capital, Jardim América - SP, no dia 15/10/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente da 
Silva e de Maria Luiza Ferreira da Silva. A pretendente: JOYCE CAROLINE DE 
SOUZA LOUSADA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
Livramento de Nossa Senhora - BA, no dia (02/01/1996), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João Araújo Lousada e de Elizabeth Maria 
de Souza.

O pretendente: MARCOS EDUARDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 02/04/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Pereira e de Rosana Silvia 
Pereira. A pretendente: AMANDA RONDINA PARDINI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (08/04/1983), residente e 
domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Pardini Neto e de Vera Lucia 
Rondina Pardini.

A velocidade de deslocamen-
to do bloco frontal da gelei-
ra Planpincieux, no maciço 

do Monte Bianco (Mont Blanc, em 
francês), extremo-norte da Itália, 
aumentou para 60 centímetros 
por dia. A informação foi passada 
pelo chefe do Departamento de 
Recursos Hídricos do Vale de Aos-
ta, Raffaele Rocco, ontem (30). O 
bloco frontal do glaciar tem cerca 
de 27 mil metros cúbicos de gelo, 
mais de 10% do total da massa 
que ameaça desabar.

A parte traseira do bloco conti-
nua se movendo de 30 a 35 centí-
metros por dia. O glaciólogo Fabri-
zio Troilo, da Fundação Montagna 

EP
A

Glaciar com risco de colapso 
na Itália ganha velocidade

 A informação foi passada pelo chefe do Departamento de Recursos Hídricos do Vale de Aosta, Raffaele Rocco, ontem (30)
Sicura, sediada em Courmayeur, 
disse que a aceleração da parte 
frontal não muda nada. “Um setor 
com aquela velocidade e aquele 
volume provavelmente cairá nos 
próximos dias ou semanas, mas 
será um evento limitado”, afi r-
mou. Troilo acrescentou ainda 
que a eventual queda de 27 mil 
metros cúbicos de gelo não ali-
viaria a situação do restante da 
massa que continua descendo 
em velocidade constante.

O Planpincieux é um glaciar 
suspenso de 2,4 km de extensão, 
indo de 3,6 mil a 2,3 mil metros de 
altitude. O risco de colapso levou 
as autoridades a instalarem um 

radar que monitora a posição da 
geleira hora a hora, com precisão 
milimétrica. Até então, o acompa-
nhamento era apenas fotográfi co 

e não tinha como objetivo ser 
um sistema de alerta. Não existe 
nenhuma área habitada na rota 
do glaciar (ANSA).

Vista da parte frontal do glaciar Planpincieux, no Monte Bianco.
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Especial

Escola Tradicional - O professor é o 
sujeito ativo no processo de ensino-
-aprendizagem, repassando seu 
conhecimento aos alunos, normal-
mente por meio de aula teórica. O 
estudante que não atingir um de-
sempenho mínimo, não evolui para 
a próxima etapa. 

Escola Construtivista - O aluno é o 
sujeito ativo no processo de ensino-
-aprendizagem, e o professor age 
como um agente facilitador no pro-
cesso que orienta o aluno a buscar e 
gerar seus próprios conhecimentos. 
O professor não é o único que tem 
acesso aos conteúdos da disciplina, 
o aluno também possui acesso aos 
mesmos meios que seu professor 
e com isso pode também adquirir 
conhecimento a partir da realização 
de pesquisas e se tornar ativo no 
processo de ensino-aprendizagem.

Escola Sociointeracionista - Linha que 
considera que a aprendizagem se 
dá a partir da interação do sujeito 
e a sociedade ao seu redor, ou seja, 
vincula o desenvolvimento humano 
ao contexto cultural no qual o indi-
víduo se insere e à infl uência que o 
ambiente exerce sobre a formação 
psicológica do homem.

Escola Montessoriana - Normalmente 
aplicada no ensino infantil e fun-
damental. As salas são equipadas 
com diversos materiais e atividades 
e os alunos podem escolher o que 
irão fazer em cada dia. O professor 
tem papel de guia, tirando dúvidas 
e ajudando os alunos a superar as 
difi culdades.

Escola Waldorf - Os alunos são agru-
pados por idades e não necessa-
riamente por séries. Três aspectos 

Amazônia Brasil Rádio Web

são colocados em foco: o desenvolvi-
mento corporal, anímico e espiritual. 
Para desenvolver esses aspectos, os 
alunos contam com um professor de 
classe que os acompanha durante 
todo um ciclo, além de aulas com 

outros professores para cobrir ou-
tras partes do currículo. A avaliação 
dos alunos é baseada nas atividades 
diárias e envolve habilidades sociais 
e virtudes como interesse e força de 
vontade.

De acordo com os especialistas, muitas 
escolas adotam métodos mistos

Como escolher a melhor escola para 
os fi lhos? Especialistas entrevistados 
pela Agência Brasil dão dicas do 
que levar em consideração na hora 
de decidir onde matricular crianças 
e adolescentes e explicam que 
não existe a escola ideal, a melhor 
opção vai variar de acordo com as 
preferências da família e com as 
características do próprio estudante

Mariana Tokarnia/Agência Brasil

“Tem que visitar a escola, conhecer a estrutu-
ra física, verificar a segurança, conhecer o 
ambiente da escola. Não existe uma escola 

melhor que a outra, existe uma escola mais adequada 
que a outra para determinada família”, explica o mes-
tre em educação Rodolfo Fortes, que é professor de 
pedagogia do Centro Universitário Iesb, em Brasília.

Segundo Fortes, a escola deve oferecer um bom am-
biente social e de aprendizagem. “As pessoas tendem 
a achar que a escola cara é a melhor escola. Às vezes, 
tem escola menor e mais barata, que tem excelente 
ambiente de aprendizagem”, diz.

Fortes explica que é importante também envolver a 
criança ou adolescente nessa escolha. “É importante 
entender por que a família está se ingressando ou 
mudando de escola. Às vezes a família precisa trocar 
de escola e a criança gosta da escola onde estuda. Às 
vezes a mudança é por questão financeira. A criança 
pode estudar em uma escola particular e precisar ir 
para uma pública. Ela precisa compreender o que está 
acontecendo”, recomenda.

Formas de ensinar
As escolas, segundo a doutora em educação Shirlei-

de Silva Cruz, professora da Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília (UnB), de acordo com 
os métodos de ensino que adotam, se diferenciam 
basicamente em dois quesitos: como lidam com o 

Muitas escolas adotam métodos pedagógicos mistos.

Como escolher a melhor escola? 
Entenda os métodos de ensino no Brasil

conhecimento, o que envolve o conteúdo específico 
que será ensinado; e, como organizam o trabalho, ou 
seja, com avaliam os estudantes, como é a relação do 
professor com o aluno.  

“Quando eu escolho a 
escola dos meus filhos, eu 
vou olhar como essa esco-
la lida com as temáticas 
abordadas ao longo do ano, 
olhar as páginas das esco-
las nas redes sociais, ver 
que tipos de projetos elas 
desenvolvem, vou tentar 
captar como essa escola 
entende a construção do 
conhecimento e como ela 
vê o aluno”, diz.

Entender o trabalho da 
escola, vai ajudar a evitar 
frustrações, de acordo 
com a professora. Uma 
escola mais tradicional, 
por exemplo, tenderá ter 
listas de conteúdos mais 
volumosos, usar técnicas 
de aprendizagem de me-
morização, enquanto uma 
escola que segue outros 

Fabio Rodrigues/ABr

O acompanhamento dos pais é fundamental no período escolar.
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métodos pode priorizar mais o diálogo e ter um ensino 
mais livre e personalizado para os estudantes.

“A escolha tem a ver com o perfil da família, que é 
um mundo. A família deve ter o mínimo de clareza do 
que quer em relação ao projeto educativo do filho. Se 
escolhe uma escola que tem atividades mais livres, com 
menos tarefa de casa, com projetos didáticos abertos, é 
incoerente cobrar que queria muita tarefa de casa para 
o filho não ficar sem nada para fazer”, diz.

Participação da família
Independentemente da escolha da escola, de ser uma 

escola pública ou particular, a participação e o acompa-
nhamento dos pais é fundamental no período escolar. “As 
próprias escolas procuram ter atividades para as quais 
chamam a família, além da própria reunião clássica. Tenho 
visto outras atividades interessante no fi nal de semana 
para garantir a participação de pais trabalhadores e terem 
esse canal como eles”, diz Shirleide.  

Além disso, segundo a professora, é possível acionar a 
diretoria, e agendar conversas com os professores. Exis-
tem também os conselhos escolares e as associações de 
pais e mestres. Há ainda aplicativos digitais e a própria 
agenda escolar física, adotada em muitas escolas, por 
meio da qual pais e professores podem trocar recados e 
informações sobre o desempenho dos estudantes.

A escola deve oferecer um bom ambiente social
e de aprendizagem.
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Os pais devem observar como a escola lida com o 
conhecimento, como o aluno é avaliado e

como é a relação do professor-aluno.
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