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“Você entende a 
relatividade quando vê 
que uma hora com a sua 
namorada parece um 
minuto, e um minuto 
sentado num formigueiro 
parece uma hora”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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Foi publicada ontem 
(2), no DOU, a MP 
que amplia em R$ 

5 bilhões os créditos de 
financiamento para o agro-
negócio no Brasil. Segundo 
o Ministério da Agricultura, 
além de dar condições para 
a redução de juros, por meio 
da ampliação e da melhoria 
das garantias para opera-
ções de crédito rural, a MP 
vai expandir financiamentos 
e aumentar a competição no 
crédito rural.

Ao instituir o Fundo de 
Aval Fraterno (FAF), a MP 
pretende dar aos produtores 
“garantias solidárias” para 

MP deve ampliar créditos 
para fi nanciamento do 
agronegócio no país

a renegociação de dívidas e 
para a construção de estru-
turas para a armazenagem de 
cereais. “Para operacionali-
zação do FAF, os produtores 
devem formar associações. O 
aval coletivo será dado pelos 
produtores associados, por 
integrantes da cadeia pro-
dutiva, como fornecedores 
de insumos e beneficiadores 
de produtos agropecuários, 
e pelas instituições financei-
ras”, informou o ministério.

O fundo poderá ser criado 
com a participação de dois 
a dez produtores. Cada pro-
dutor pode entrar com até 
4% do financiamento total 

solicitado. Também podem 
participar credores e até 
instituições financeiras. A 
ideia é que o fundo sirva de 
garantia subsidiária para o 
pagamento de dívida, ou seja, 
depois que as garantias reais 
ou pessoais do devedor sejam 
acionadas.

“Se participamos do mesmo 
FAF e você deixa de pagar, o 
fundo comum fi ca comprome-
tido. A ideia é que é mais difícil 
você fi car inadimplente com o 
seu vizinho do que com o ban-
co”, explicou o subsecretário 
de Política Agrícola do Minis-
tério da Economia, Rogério 
Boueri. “Temos a convicção de 

A MP deve ampliar em R$ 5 bilhões os créditos de fi nanciamento para

o agronegócio no Brasil.

que os bancos vão olhar esses 
produtores com outros olhos”, 
acrescentou. A MP permitirá 
ao produtor rural desmembrar 

sua propriedade como forma 
de dar, como garantia para as 
operações de crédito, apenas 
um pedaço. Também permite 

a utilização de diversos títu-
los agrícolas para expandir o 
fi nanciamento do agronegó-
cio (ABr).  

O recém-empossado pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, disse ontem (2) 
que “não há poder do Estado 
que esteja imune ao Ministério 
Público”, e que deve priorizar 
durante sua gestão o combate 
“intransigente à corrupção”. 
Em solenidade de posse na 
sede da PGR, em Brasília, Aras, 
dirigindo-se ao presidente 
Jair Bolsonaro, disse que “a 
sensibilidade e a experiência 
política de sua excelência, 
senhor presidente, sugere 
na ordem de prioridade das 
ações do Ministério Público o 
enfrentamento intransigente a 
corrupção”.

Antes, ele afi rmou que o 
“Ministério Público recebeu 
da Assembleia Nacional Cons-
tituinte a missão de ser um 
dos vetores da nacionalidade, 
permeando sua atuação junto 

O recém-empossado procurador-geral da República,

Augusto Aras.

A polícia de Hong Kong 
anunciou ontem (2) que lançou 
cerca de 1,4 mil bombas de gás 
lacrimogêneo e disparou mais 
de 1,3 mil balas de borracha 
durante os confrontos entre 
manifestantes pró-democracia 
e as forças de ordem. Os dados, 
que foram apresentados em 
uma coletiva de imprensa, es-
tabeleceram um novo recorde 
do uso dos equipamentos pela 
polícia em um único dia.

As autoridades também infor-
maram que 269 pessoas foram 
detidas, sendo 178 homens e 
91 mulheres com idades entre 
12 e 71 anos. As acusações 
variam de encontro ilegal até 
posse de armas. Na coletiva, 

a polícia defendeu as “regras 
de envolvimento com os ma-
nifestantes”, de acordo com 
os padrões internacionais. Um 
manifestante de 18 anos foi ba-
leado no tórax e está internado 
em estado crítico. Um vídeo que 
circula nas redes sociais mosra 
que o disparo foi feito de uma 
distância de cerca de um metro. 

A onda de protestos em Hong 
Kong já dura cerca de cinco 
meses e teve início por conta 
de uma lei que autorizava a ex-
tradição de suspeitos de crimes 
para a China continental, mas 
logo se tornou um movimento 
por eleições livres e contra o 
governo de Carrie Lam, que é 
apoiada por Pequim (ANSA).

Forças de ordem dispararam mais de 1,3 mil tiros.

Canabidiol pela internet
Desde ontem (2), pacientes em 

tratamento de saúde, a quem tenha 
sido receitado o uso de canabidiol, 
podem solicitar a importação de 
produtos feitos à base da subs-
tância por meio de formulário 
eletrônico. O novo guia de im-
portação mediante prescrição de 
profi ssional de saúde legalmente 
habilitado deve ser preenchido 
no Portal gov.br, pelo paciente 
ou por um representante legal 
devidamente constituído.

A Polícia Federal instaurou 
um inquérito para apurar a 
origem da substância, de as-
pecto oleoso, encontrada em 
diversas praias nordestinas. 
De acordo com informações 
divulgadas ontem (2) pela PF, 
a ação foi tomada assim que 
surgiram as primeiras notícias 
do aparecimento de manchas 
de óleo nas praias ainda no mês 
de setembro.

As investigações estão con-
centradas na Superintendência 
Regional da PF no Rio Grande 
do Norte, contando com a 
participação das áreas de com-
bate aos crimes ambientais, 
de inteligência e de perícia. A 

PF afi rma que as diligências 
estão em andamento e contam 
com a participação de diver-
sas instituições, dentre elas 
o Ibama, a Marinha do Brasil, 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco e o Ministério da 
Defesa.

O Ibama monitora a situação 
desde o dia 2 de setembro. As 
manchas chegaram a todos 
os estados do Nordeste, com 
exceção da Bahia. Uma inves-
tigação, com apoio do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, 
aponta que o petróleo que está 
poluindo todas as praias seja 
o mesmo, e a origem não é do 
Brasil (ABr).

O petróleo que está poluindo todas as praias

não tem origem no Brasil.
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Adema/Governo de Sergipe

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende concluir a 

votação em segundo turno até o próximo dia 10.

O plenário do Senado con-
cluiu a votação em primeiro 
turno da proposta que altera as 
regras da Previdência no país. 
O Senado ainda precisa aprovar 
a PEC em segundo turno para 
que a reforma da Previdência 
possa ser promulgada. Para o 
presidente do Senado, Davi Al-
columbre, a votação em segun-
do turno será até o próximo dia 
10. No entanto, governadores 
insatisfeitos com a regulamen-
tação da partilha do excedente 
da cessão onerosa querem adiar 
a votação para o dia 15. 

Em dois dias de sessão, o 
único destaque aprovado foi o 
que retirou a restrição do abo-
no salarial apenas para quem 
ganha até R$ 1.364,63. 

Com a aprovação do desta-
que, o abono salarial continuará 

a ser pago aos trabalhadores - 
com carteira assinada há pelo 
menos cinco anos - que rece-
bem até dois salários mínimos. 
A restrição do pagamento do 
abono salarial geraria economia 
de R$ 76,2 bilhões ao governo 
nos próximos dez anos, segun-
do o Ministério da Economia. 

O governo precisava de 49 
votos para derrubar o destaque 
apresentado pelo Cidadania e 
manter a restrição ao abono 
salarial, que constava do texto 
aprovado pela Câmara e pela 
CCJ do Senado, mas teve sete 
votos a menos que o necessário. 
O destaque obteve 42 votos 
sim (que manteria o texto da 
Câmara) e 30 votos não (que 
retiraria o ponto da reforma), 
mas a maioria foi insufi ciente 
para manter a restrição (ABr). 

Marcelo Camargo/ABr

Será um dinheiro novo para 

as prefeituras, que poderão 

investir da forma como achar 

melhor.

O relator do projeto que altera 
as regras de cobrança do ISS, de-
putado Herculano Passos (MDB-
-SP), disse que a aprovação de seu 
relatório pode benefi ciar cidades 
turísticas. “A mudança [para que 
o imposto passe a ser recolhido 
na localidade em que os serviços 
forem prestados] pode benefi ciar 
muito às cidades que recebem 
pessoas de fora. Todo [o tributo 
recolhido por] pagamento feito 
em hotéis, compras, restaurantes 
e bares fi cará na localidade”, co-
mentou o deputado ao participar 
de um almoço promovido pela 
Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis (Abih), em Brasília.

Atualmente, o ISS é cobrado 
pelo município onde funciona 
o prestador do serviço, e não 
onde o serviço é prestado ao 
consumidor fi nal. A regra em vi-
gor cria uma difi culdade para as 
empresas que atuam em âmbito 
nacional, como administradoras 
de cartão de crédito, forçadas a 
lidar com diferentes legislações. 
“A aprovação desta matéria 
será muito importante para o 
turismo, pois gerará riquezas 
nos destinos, no local onde os 
cartões de crédito são cobra-
dos”, disse Passos, classifi cando 
o potencial resultado da apro-
vação da mudança como uma 
“redistribuição de recursos”. 
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Augusto Aras diz que PGR priorizará 
combate “intransigente à corrupção”

apresentaram e da qualifi cação 
do quadro do MP. Fez ainda 
um apelo aos procuradores 
para que continuem atuando 
com independência, altivez e 
bons propósitos, mas que, se 
necessário, atuem numa cor-
reção de rumos agora, antes 
de promover punição futura 
de eventuais erros. 

“É importante investigar, fa-
zer cumprir a lei, mas muitas ve-
zes se nós não estivermos num 
caminho não muito certo, que 
muita vezes estamos fazendo 
aquilo bem-intencionados, que 
possamos corrigir. Corrigir é 
muito melhor que uma possível 
sanção lá na frente”. Nascido 
em Salvador em 1958, Aras é 
mestre em direito econômico 
pela UFBA e doutor em direito 
constitucional pela PUC-SP. Ele 
ingressou no Ministério Público 
em 1987 (ABr).

a todos os poderes e setores 
da sociedade”. “Não há poder 
do Estado que esteja imune à 
ação do Ministério Público”. 
Entre as operações de com-
bate à corrupção, Aras citou 

nominalmente a Lava Jato, 
elogiando o ex-juiz Sergio 
Moro. 

O presidente Jair Bolsonaro, 
disse que a escolha por Aras não 
foi fácil diante dos nomes que se 

PF apura possível 
crime ambiental

em litoral brasileiro

Polícia de Hong Kong 
bate recorde no uso
de balas de borracha

Mudança na cobrança 
do ISS benefi ciará 
destinos turísticos

“O benefício será geral, pois o 
imposto fi cará nas cidades onde 
os planos de saúde, os leasing, 
consórcios são cobrados. Isso vai 
gerar recursos para municípios 
que não recebiam pela cobrança 
por estas operações. Será um 
dinheiro novo para as prefeituras, 
que poderão investir da forma 
como achar melhor”, acrescentou 
o deputado. Na última hora, os 
líderes partidários optaram por 
retirá-lo da pauta de votação 
por falta de consenso. Para ser 
aprovado, o relatório precisa de 
257 votos favoráveis.

Ao justifi car a retirada do item 
da pauta do dia, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afi rmou que ainda não há 
acordo sobre o tema. “O relator 
na Câmara tirou do acordo que 
foi construído, inclusive, com as 
instituições fi nanceiras de fazer o 
pagamento. Sem esse acordo, no 
sistema de pagamento, não tem 
como executar, vai ser inócuo. O 
ISS vai ser arrecadado e vai fi car 
tudo bloqueado nos bancos”, 
afi rmou. (ABr).

Senado conclui votação 
da Previdência com 

rejeição de destaques
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Converta a 
experiência do cliente 

digital em receita
para o seu negócio

Hoje, todos nós passamos 

boa parte do dia online. 

Neste cenário, como 

um e-commerce pode 

impactar seus clientes 

de diferentes formas 

e fazer parte da sua 

rotina e contexto? 

Avalio que, quanto me-
lhor a experiência do 
cliente, maiores serão 

as chances de obter taxas de 
conversão e aumentar o valor 
geral das transações para 
sua loja virtual. Por isso, sua 
plataforma de e-commerce 
deve fornecer uma resposta 
estratégica para essa questão.

Na hora de escolher uma 
ferramenta, avalie que ela 
deve promover agilidade e 
capacidade de adaptação ao 
seu ambiente de negócios, 
desempenhando um papel 
crucial no desenvolvimento de 
uma vantagem competitiva em 
seu mercado. 

Um exemplo disso é a 
melhora da experiência do 
usuário em seu site por meio 
da promoção de conteúdos 
dinâmicos de marketing que 
acompanham o comportamen-
to dos consumidores. Imagine, 
por exemplo, que seu cliente 
esteja navegando e se depare 
com um anúncio de 15% de 
desconto na compra de qual-
quer tênis de sua loja virtual. Se 
ele estiver precisando comprar 
um tênis novo para jogar, esse 
anúncio pode ser perfeito. Po-
rém, talvez ele nem costume 
praticar esporte e passe batido 
por esse anúncio.

Agora, pense que ele esteja 
navegando pelas suas redes 
sociais e passe por um artigo 
sobre os benefícios da prática 
de esporte ou com dicas para 
escolher o tênis ideal para 
caminhadas. Esse tipo de con-
teúdo pode chamar a atenção 
de um público ainda maior, e 
não apenas daquele que está 
procurando por um tênis. En-
tretanto, é uma conversão que 
difi cilmente leva a uma venda 
imediata.

Apesar de possuírem obje-
tivos diferentes, ambas são 
estratégias de vendas baseadas 

na experiência do cliente no 
mundo digital, que podem ser 
usadas pelas empresas para au-
mentar a conversão de receita 
nas lojas online. Uma avaliação 
de como alavancar as vendas 
deve iniciar com uma análise 
da abordagem utilizada.

Desta forma, a sua plata-
forma de e-commerce deve 
promover uma melhor cola-
boração, alinhando processos 
operacionais e fornecendo 
uma visibilidade completa 
dos dados em tempo real das 
transações realizadas, contri-
buindo, desta forma, para que 
os gestores possam tomar as 
melhores decisões estraté-
gicas, além de fornecer uma 
opção de receita proveniente 
do site.

Usar a plataforma de e-com-
merce para mensuração de 
dados ajudará na construção 
da conversão da experiência do 
cliente digital em receita para 
o seu negócio. Com ela, será 
possível identifi car de onde 
estão chegando os usuários, 
quais os canais de atração são 
possíveis utilizar para aumen-
tar o tráfego e conversão, entre 
outros indicadores.

Portanto, depois do tempo, 
do dinheiro e do esforço que 
as empresas dedicam na cria-
ção de um site, é importante 
converter o tráfego em vendas. 
Sendo assim, não importa se 
você faz negócios para o mundo 
B2B ou B2C, sua plataforma 
de e-commerce precisa fazer 
muito mais do que apenas 
realizar as transações em sua 
loja virtual.

Os dados apontam estra-
tégias que podem resultar 
em mais vendas para a loja 
online. Explorar o contexto 
digital é uma obrigação e a 
plataforma de e-commerce é 
uma ferramenta para isso. E, se 
você quer ser competitivo em 
mercados de alta performance, 
ofereça mais vantagens e bene-
fícios para os clientes e garanta 
uma ampla satisfação deles. 

Está preparado para esse 
cenário?

(*) - É CEO da LifeApps, empresa 
do Grupo Máxima responsável por 

plataformas de e-commerce
(www.lifeapps.com.br).

Rafael Martins (*) 
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News@TI
Startup quer atingir 30 mil empreendedores com 
conta digital
@A Conta Simples, startup que oferece serviços bancários para 

micro e pequenas empresas, chega ao mercado como conta 
digital especialmente criada para facilitar a vida de mais de 8 
milhões de MEIs (Microempreendedores Individuais) brasileiros, 
além de microempresas e pequenas empresas e startups. Trata-se 
de uma conta de pagamento, modalidade que facilita a inclusão 
no sistema fi nanceiro e oferece um conjunto de soluções bancá-
rias para os maiores ‘gargalos’ das empresas. A meta da empresa 
recém-chegada ao mercado, é de abrir mais de 30 mil contas nos 
próximos 12 meses. “A Conta Simples nasceu para ser 100% focada 
no público de PJs, com uma conta digital que oferece tudo o que 
um pequeno empresário precisa, como cartão corporativo, folha 
de pagamento, sistema de cobrança e, em um futuro próximo, 
ofereceremos crédito para capital de giro”, diz Rodrigo Tognini, 
co-fundador da Conta Simples.

DUXcoworkers e My First IPO se unem para 
estimular o crescimento das startups
@A DUXcoworkers e a My First IPO se unem e fi rmam parce-

ria para engajar a captação de recursos e viabilizar projetos 
sustentáveis que tenham por objetivo melhorar a vida das pessoas, 
cooperando, assim, para o crescimento saudável e seguro das 
novas startups. Primeira empresa do Brasil e pioneira no mundo 
a integrar ferramentas multidisciplinares com a utilização da in-
teligência coletiva com foco no usuário, a DUXcoworkers, junto 
da My First IPO, plataforma de Equity Crowdfunding focada em 
projetos sustentáveis que promovam impacto positivo, se conectam 
e lançam a primeira campanha juntos. Quem estreia a união das 
duas empresas é a Ohne, de Curitiba, uma fi ntech de empréstimo 
pessoal sem garantia, que atua em um mercado que envolve cifras 
que giram em torno de R$ 100 bilhões por ano e controlado por 
poucos players. A meta é levantar R$ 1,15 milhão com a campanha 
e conseguir, até 2022, disponibilizar aos clientes cerca de R$ 1 
bilhão em empréstimos com uma taxa de juros menor do que o 
praticado pelos grandes brancos (www.duxcoworkers.com). 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Implementar métodos ágeis 
não é seguir padrões. Mas

criar provocações estratégicas
Business Agility é o assunto atual no mundo da agilidade. Estamos entrando na terceira década do uso 
de métodos ágeis nas empresas, ainda que apenas recentemente o tema tenha ganho atenção especial 
do mercado. Diante deste fato, discutir o que é agilidade e como aplicá-la em situações reais do
dia a dia de quem trabalha com tecnologia, tornou-se fator essencial para companhias
que desejam alcançar bons resultados

Victor Hugo Germano (*)

Mas até que ponto os times de T.I. 
estão preparados para um cenário 
de mudanças de mercado cons-

tantes e exigências cada vez maiores de 
efi cácia? Estratégia, governança e execução 
precisam estar mais do que alinhadas para 
que as organizações possam tirar proveito 
desta nova realidade. Afi nal, quais são as 
capacidades que eu preciso adquirir como 
empresa para atingir novos potenciais?

Tratar a estratégia de uma organização 
de forma ágil é um caminho moderno para 
o crescimento. Enquanto acreditarmos que 
agilidade somente foca na forma como orga-
nizamos nossos times e como priorizamos as 
demandas dos produtos, difi cilmente vamos 
nos aproximar da realidade de 
grandes empresas inovadoras. 
Este foi um dos pontos de vista 
que pude debater no último 
dia 18 de setembro, durante 
o evento Lead For Tomorrow, 
realizado na capital paulista. 
Na ocasião, falávamos sobre 
o Futuro da Agilidade e como 
ele tem se apresentado para o 
mundo dos negócios.

A última década de discus-
são abordou quais métodos 
utilizar e como atuar com 
múltiplos times alinhados a 
um processo de priorização e 
desenvolvimento de produtos. 
Ainda que empresas enxer-
guem com maior facilidade 
o uso de metodologias pré-
-determinadas e prescritivas 
de Agilidade em Escala, existe 
atualmente pouca evidência 
a respeito da implantação 
dessas metodologias e algum 
ganho real no longo prazo para 
as organizações.

Entretanto, aquelas empresas que 
buscam o aprendizado constante e a ex-
perimentação além das fórmulas prontas, 
apresentam resultados exponenciais. É 
necessário buscar os princípios e funda-
mentos, encaixando seu próprio contexto 
para resolver os problemas do mundo atual.

Discussões sobre métodos ágeis são oni-
presentes em qualquer empresa moderna, 
mais ainda esbarram em temas que fogem 
à realidade de times: orçamentação, gover-
nança, portifólio e estratégia são fatores que 
estão presos por visões lineares e tradicio-
nais de trabalho. Não há como responder 
rapidamente à mudança de mercado sem 

que a organização desenvolva modelos mo-
dernos de integrar estratégia 
e execução.

Ao pesquisar as empresas 
mais inovadoras do momento 
atual, podemos identificar 
direcionamentos semelhan-
tes, apesar de execuções 
completamente diferentes. 
Todas possuem um processo 
muito claro de experimenta-
ção e aprendizado em seus 
produtos, uma obsessão com a 
medição dos resultados e uma 
base tecnológica sólida para 
permitir a experimentação 
extrema. Este ciclo rápido 
é incorporado em toda a es-
trutura dessas organizações: 
o processo de orçamentação 
é transformado para suportar 
a possibilidade que inúmeras 
iniciativas sejam conduzidas 
ao mesmo tempo, com cada 
iniciativa recebendo mais 
recursos apenas se conseguir 
validar demandas reais de 

mercado. Substituímos o apego exagerado 
aos produtos e ciclos longos de desenvol-
vimento, por um mais direto e rápido de 
Hipótese, Desenvolvimento e Avaliação 
direta com clientes e usuários reais.

O mantra é “experiência do usuário fala 
mais alto” – caso não existe tração ou inte-
resse do mercado, a iniciativa é eliminada 
nos primeiros momentos de vida. Desistir 
rapidamente daquilo que não gerou adesão 
de clientes é primordial, eliminando o des-
perdício de investimento futuros.

A principal capacidade das organizações 
atuais é o aprendizado. Experimentação e 
melhoria contínua ditarão as organizações 
mais adaptadas. A liderança deve estar 

preparada para liderar através de novas 
premissas: descentralizando decisões para 
a ponta, defi nindo a intenção e objetivos 
da organização, trazendo equipes para 
participação do planejamento. Defi nir 
um caminho, avaliar e possivelmente 
desistir de iniciativas logo no início será 
determinante para empresas nas próximas 
décadas. Não há mais como passar anos 
desenvolvendo um produto para só então 
apresentar para o mercado.

Business agility desafi a tudo que apren-
demos tradicionalmente sobre estratégia 
e gestão. Equipes de alto desempenho 
compartilham uma característica principal: 
a segurança psicológica para errar e apren-
der. Uma pesquisa feita com os melhores 
times do Google por cerca de dois anos 
encontrou ainda mais características além 
da segurança psicológica: a percepção das 
equipes na sua autonomia de trabalho, alta 
qualidade de execução, estruturas e obje-
tivos claros para todos e o entendimento 
de impacto positivo do trabalho com os 
valores e princípios dos times. A liderança 
pelo medo, os ambientes ultracompetitivos 
e insalubres existirão apenas em empresas 
ultrapassadas.

Assumir o protagonismo dos times, 
como forma de dar respostas mais rápidas 
e ampliar a experimentação de práticas 
e técnicas, melhorarão nossa qualidade 
de entrega, potencializando, também, 
os resultados dos clientes. Responder 
às mudanças atuais de mercado faz com 
que não seja mais possível esperar seis 
meses para entregar software ou lançar 
novas versões. Deste modo, precisamos 
estar preparados para estimular modelos 
de liderança disruptivos, sobretudo para 
enfrentar os desafi os de hoje e amanhã.

(*) É CEO da Lambda3, um dos diretores do Board 
da Agile Alliance Global e conselheiro da Agile 

Alliance Brazil.

Blog do Movidesk

Enquanto 
acreditarmos 
que agilidade 
somente foca 
na forma como 
organizamos 
nossos times 
e como 
priorizamos 
as demandas 
dos produtos, 
difi cilmente 
vamos nos 
aproximar 
da realidade 
de grandes 
empresas 
inovadoras.

Quando a selfi e é mais do que uma simples foto
Estima-se que 94% das instituições 

fi nanceiras globais sofreram com alguma 
fraude virtual, como a tentativa de forjar 
identidade, conforme estudo da Forrester 
Consulting do segundo semestre de 2018. 
Nos Estados Unidos, foram registrados 
quase 3 milhões de atos relacionados 
à fraude, à forja de identidade e outras 
reclamações semelhantes, de acordo 
com o levantamento “Consumer Sentinel 
Network”, produzido pela Federal Trade 
Comission no ano passado. O estudo indica 
que os consumidores perderam US$ 1.48 
bilhão no período, aumento de US$ 406 
milhões frente a 2017.

Assim como leitura biométrica das di-
gitais e palma da mão podem ser usadas 
para identifi car um usuário nos caixas 
eletrônicos das instituições fi nanceiras, já 
existem soluções no mercado que usam 
a selfi e como reconhecimento facial para 
validar a assinatura digital de contra-
tos, identifi car usuários para confi rmar 

transações, entre outras possibilidades. 
“Embora o meio digital traga a facilidade 
de não precisar ir a uma agência para 
assinar um contrato, defi nir um processo 
efi caz o cadastro dos clientes e agregar 
o uso de tecnologia para reconhecimento 
facial com prova de vida mitiga os riscos 
e diminui a chance de fraudes, especial-
mente para os bancos digitais”, explica o 

gerente de Engenharia de Produtos da 
Tecnobank, Isaac Ferreira.

No mundo físico, um estelionatário pode 
usar um documento ofi cial com dados 
falsos para abrir e movimentar uma conta 
corrente, contratar um empréstimo e até 
mesmo solicitar um cartão de crédito. Com 
o mecanismo de validação da imagem, a 
Tecnobank é capaz de indicar a existên-
cia de riscos em uma tentativa de forjar 
documentos e garantir a confi abilidade 
das operações realizadas.

“Nós não usamos a foto para validar 
os contratos. Utilizamos um algoritmo 
biométrico extraído da foto capturada 
no onboarding (processo de cadastro, 
formalização e aprovação digital do clien-
te) para comparar com uma nova selfi e 
capturada no momento da assinatura de 
algum documento ou realização de tran-
sação”, explica Ferreira. O processo leva 
menos de 10 segundos, ao todo.
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D - Pesquisas sobre Malária
O Ministério da Saúde e a Fundação Bill & Melinda Gates lançaram uma 
chamada do Grand Challenges Brazil para apoiar pesquisadores. O tema é 
“Prevenção, Detecção e Combate à Malária no Brasil”. A chamada investirá 
cerca de R$ 14 milhões em propostas inovadoras que possam contribuir 
para a avaliação e desenvolvimento de programas de prevenção, vigilância, 
controle e eliminação da malária. Os projetos devem estar relacionados a 
temas como: adesão ao tratamento de malária no Brasil; desenvolvimento 
de novos métodos de diagnóstico e estudos em epidemiologia; pesquisas em 
biologia e controle de vetores; e avaliação de impacto econômico de tecno-
logias para controle de malária. Mais informações: (https://bit.ly/2k3Xs8g).

E - Bolsas de Estudo em TI
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do BCG Gamma 
Challenge, o datathon organizado pelo Boston Consulting Group, que 
premiará os melhores projetos com bolsas de estudo em Data Science e 
Advanced Analytics e uma oportunidade de entrevista para trabalhar em 
uma das principais consultorias do mundo.  O evento desafi a universitários 
e profi ssionais entusiastas de data science a pensar em soluções para o 
setor público. Neste ano, os participantes serão estimulados a analisar 
a fundo um tema crítico para a sociedade: o tratamento de câncer no 
sistema público de saúde. Inscrições individuais ou de grupos de até 
quatro pessoas, pelo site (http://bcggammachallenge.bcg.com). 

F - Inovação e Tecnologia
O Hacking.Rio – maior maratona de desenvolvedores da América Latina 
– abre novas inscrições pelo site (www.hackingrio.com). Em sua segun-
da edição, o hackathon reunirá mais de 1.500 hackers e especialistas 
em inovação, tecnologia e empreendedorismo para gerar soluções de 
alto impacto para problemas reais enfrentados pela sociedade no atual 
processo de transformação digital. Terá 42 horas seguidas de desenvol-
vimento de novas tecnologias além de conferência internacional e fórum 
de novos negócios e o hackaton da NASA,  entre os próximos dias 18 e 
20, no Aqwa Corporate, no Porto Maravilha. 

G - Dano Moral Coletivo
O sócio do WFaria Advogados, Leonardo Mazillo, demonstrará dados 

A - Innocence Project 
Ontem, 2 de outubro, foi comemorado o ‘Dia Internacional da Condena-
ção Injusta’. O Innocence Project Brasil, primeira organização brasileira 
voltada a enfrentar a grave questão das condenações de inocentes no 
país, já recebeu, desde 2017, mais de 1.100 pedidos de assistência 
jurídica e obteve sucesso em três casos de libertação de presos conde-
nados injustamente. A ONG brasileira, membro da Innocence Network 
dos EUA, uniu-se à campanha global para chamar a atenção para esta 
data. Por meio das mídias sociais,  a entidade está postando informa-
ções com dados relevantes sobre este problema, utilizando a hashtag 
(#diadacondenacaoinjusta).

B - Normas Contábeis
A Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis rea-
liza no Amcham Busines Center, no próximo dia 21, das 8h às 18hs, o 
XVI Seminário Internacional CPC Normas Contábeis Internacionais. O 
programa tem o objetivo de proporcionar uma visão prática do atual 
estágio de adoção das normas internacionais de relatórios fi nanceiros 
(“IFRS – International Financial Reporting Standards”) no Brasil. Temas 
a serem abordados: Disclosure Initiative; Macro-hedge, Nova Estrutura 
Conceitual e Contabilidade 4.0; Updates IASB Projects; IFRS 16/CPC 
06 R2; Arrendamento Mercantil; IFRIC 23 / ICPC 22; e Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro. Inscrição e mais informações: 
(www.eventos.facpc.org.br).

C - Turismo de Saúde 
Compradores internacionais, palestrantes especialistas, Ministros 
da Saúde e centenas de outros executivos da área da saúde viajarão 
para Abu Dhabi, como delegados do 12th World Medical Tourism 
& Global Healthcare Congress (WMTC) (12º Congresso Interna-
cional da Área da Saúde e de Turismo Médico). O Congresso que 
acontece entre os próximos dias 15 e 17, vai abordar muitos dos 
desafios enfrentados pela área do turismo de saúde. O evento será 
palco de um programa intenso com mais de 100 palestrantes que 
compartilharão histórias e perspectivas sobre os segredos, desafios 
ocultos e o futuro do setor. Mais informações: (https://www.medi-
caltourismcongress.com).

sobre em que medida diversidade e inclusão (D&I) estão relacionados 
e afetam o Ebitda e porque passaram a ser foco de atenção dos pro-
fi ssionais de compliance. Ele vai abordar a correlação existente entre 
os conceitos de D&I com os 9 pilares dos programas de compliance. E 
mostrar levantamento de decisões judiciais que mostra o impacto nas 
empresas por dano moral coletivo. O evento será nesta sexta-feira (4) das 
09h00 às 12h00, na  Fipecafi  - Rua Maestro Cardim, 1.170, Bela Vista. As 
inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas em (https://www.wfaria.
com.br/eventos/diversidade-inclusao-e-compliance-2/).

H - Transformação Digital 
O estado da Bahia será palco de um evento que promete defi nir os parâ-
metros para as discussões futuras sobre transformação digital no Brasil. 
A ‘1ª Edição do Fórum de Trancoso’ acontece entre os dias 20 e 22 de 
novembro na cidade homônima e é uma iniciativa do Movimento Brasil 
Digital para reunir lideranças empresariais, políticas, acadêmicas e da 
sociedade civil com o compromisso de debater e implementar caminhos 
para a transformação do Brasil em um país mais inovador e inclusivo. O 
nome que abrirá as discussões é o de Paul Romer, ganhador do último 
Prêmio Nobel de Economia. O evento  busca promover o diálogo entre 
os setores público e privado, para a construção de propostas que tragam 
tecnologia e inovação ao centro da estratégia do país. Saiba mais: (http://
movimentobrasildigital.org.br/).

I - Aviação Comercial 
Entre os próximos dias 27 e 29, o Brasil vai sediar o Alta Airline Leaders 
Forum, considerado o maior evento da aviação comercial da América 
Latina e Caribe. Esta será a 16ª edição do evento que, este ano, vai ter 
como tema a Competitividade da Indústria no Cenário Atual. O fórum 
acontece em Brasília, reunindo executivos, autoridades da aviação civil, 
integrantes de associações, fornecedores do setor, além de representes 
do governo. Entre os participantes, os Ministros Tarcísio Gomes de 
Freitas, da Infraestrutura, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Mais 
informações no site (http://www.altaairlineleaders.com).

J - Arredondando Centavos 
O Burger King® acaba de atingir 1 milhão de reais arrecadados através 
do Movimento Arredondar – ONG responsável por captar e repassar o 
troco das compras dos consumidores para ONGS que trabalham com a 
formação educacional e cultural de milhares de jovens e crianças. Com 
isso, já são mais de 6 milhões de atos de doação feitos nos restaurantes 
da rede. Cerca de 10 mil pessoas arredondam por dia. A proposta é 
que, ao comprar produtos os clientes tenham a oportunidade de arre-
dondar o valor total de suas compras para o próximo número cheio (R$ 
21,80 viram R$ 22,00, por exemplo). Mais informações no site (www.
arredondar.org.br).   
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A - Innocence Project 
Ontem, 2 de outubro, foi comemorado o ‘Dia Internacional da Condena-

A democratização 
dos investimentos
O rápido avanço da 

tecnologia faz com que 

ideias simples sejam 

transformadas em 

serviços

E, de repente, como num 
passe de mágica, diver-
sos aplicativos passam a 

fazer parte do nosso cotidiano, 
tornado mais fácil e barato o 
acesso a meios de transpor-
te, entretenimento, serviços 
bancários e até investimentos. 

O táxi, considerada uma 
opção cara de transporte, 
transformou-se radicalmente 
com a chegada do Uber e outros 
aplicativos similares, assim 
como os serviços de streaming 
mudaram o acesso a músicas, 
fi lmes e séries de TV. 

Até há alguns anos, era 
necessário assinar um pacote 
de uma das operadoras de TV 
paga com dezenas de canais 
e pagar caro por isso, mesmo 
que a pessoa nunca assistisse à 
maioria desses canais. Hoje, o 
cliente assina apenas os servi-
ços de TV que lhe interessam, 
paga mais barato e assiste aos 
programas quando quiser. É 
o cliente quem decide o que 
realmente deseja.

Essa democratização tam-
bém já é realidade no setor 
bancário. Pagar tarifas para ter 
acesso a serviços bancários e 
cartões de crédito é coisa do 
passado. Agora é possível abrir 
uma conta bancária, pagar 
contas e realizar transações 
sem jamais ter que pisar em 
uma agência, esperar em fi las 

ou conversar com um gerente. 
Investir em ações ou fundos 

de investimentos carregava 
um tabu como opção de in-
vestimento apenas para quem 
tivesse muito dinheiro, que 
podia contratar os serviços de 
um corretor especializado em 
avaliar as melhores opções, 
montar carteiras e cuidar dos 
lucros de seus clientes. Nos 
últimos tempos, o tabu caiu: 
basta baixar um aplicativo de 
celular e escolher a melhor 
opção de carteira. 

Robôs de investimento já 
estão disponíveis no mercado 
e são capazes de montar car-
teiras diversifi cadas, criadas 
de acordo com o perfi l de cada 
cliente e de forma agnóstica. 
Afi nal, o robô não tem metas 
de vendas para bater e pode 
oferecer opções com impar-
cialidade. O fato é que fundos 
de investimentos, letras de 
crédito e ações não são mais 
assuntos confi nados a rodinhas 
de economistas e investidores 
com muito dinheiro. 

Cada vez mais, pessoas co-
muns estão se benefi ciando 
da rentabilidade que esses 
investimentos proporcionam. 
Nunca foi tão fácil e democrá-
tico investir. O cliente tem o 
poder de escolha e não precisa 
mais aceitar aquilo que vem 
pronto em um pacote. 

O que era uma atividade ex-
clusiva para os ricos e especia-
listas, agora é acessível a todos. 
É só escolher um aplicativo, 
experimentar e começar a se 
benefi ciar dessa nova onda.

(*) - É head do Sofi sa Direto.

Alessandro Andrade (*)

Considerando empreendimentos de todos os portes, 5,8 milhões estavam

com compromissos fi nanceiros negativados em julho.

Na comparação com o 
mesmo mês do ano 
anterior, houve um au-

mento de 5,6%, impulsionado 
pelo segmento de Serviços, 
cuja participação em julho foi 
de 48,4%, com alta de 9,6% na 
relação com o mesmo período 
de 2018. Comércio (42,8%) e 
Indústria (8,3%) aparecem na 
sequência. Na comparação com 
junho de 2019, o acréscimo foi 
de 0,6%.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“setores fortemente ligados à 
renda dos brasileiros, como o 
de Serviços, acabam reunindo 
o maior volume de empreendi-
mentos com contas atrasadas e 
negativadas devido à precária 
geração de caixa. Com isso, 
os empreendedores buscam 
crédito para cobrir rombos em 
seus orçamentos, sem retorno 
imediato e, por isso, acabam 
deixando de honrar os compro-
missos fi nanceiros”, comenta.

Considerando empreendi-
mentos de todos os portes 
(micro, pequenas, médias e 
grandes empresas), 5,8 milhões 

Presidente Jair Bolsonaro: retomada de investimentos e o 

equilíbrio das contas públicas do país.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (2) que a aprova-
ção da reforma da Previdência 
é uma maneira de dar um sinal 
que “estamos fazendo o dever 
de casa” para a retomada de in-
vestimentos e o equilíbrio das 
contas públicas do país. Bol-
sonaro comentou a aprovação 
em primeiro turno, no Senado, 
do texto-base da proposta de 
emenda à Constituição que 
reforma as aposentadorias.

De acordo com o presidente, 
é uma “reforma necessária”. 
“Não temos plano B, nem pra 
mim, nem pra ninguém. Os ou-
tros governos tentaram fazer 
e não conseguiram”, disse aos 
apoiadores que o aguardavam 
na saída do Alvorada. Após 
quatro horas de sessão, o 
plenário do Senado aprovou a 
proposta por 56 votos a favor, 
19 contra e nenhuma absten-

Trinta e três marcas de azeites 
de oliva tiveram a comercialização 
suspensa pelo Ministério da Agri-
cultura por terem sido adulteradas. 
A maior parte das fraudes foi feita 
com a mistura com óleo de soja e 
óleos de origem desconhecida. As 
marcas que praticaram fraudes 
foram:  Aldeia da Serra, Barcelona, 
Casa Medeiros, Casalberto, Conde 
de Torres, Dom Gamiero, Donana 
(premium), Flor de Espanha, 
Galo de Barcelos, Imperador, La 
Valenciana, Lisboa, Malaguen-
za, Olivaz, Oliveiras do Conde, 
Olivenza, One, Paschoeto, Porto 
Real, Porto Valencia, Pramesa, 
Quinta da Boa Vista, Rioliva, San 
Domingos, Serra das Oliveiras, 
Serra de Montejunto, Temperatta, 
Torezani (premuim), Tradição, 
Tradição Brasileira, Três Pasto-
res, Vale do Madero e Vale Fértil. 

As fi scalizações que detectaram 
as marcas irregulares são resultan-
tes da Operação Isis. Essas marcas 
referem-se a coletas realizadas em 

2017 e 2018. O processo é lento 
pois envolve exames laboratoriais, 
notifi cação dos fraudadores, perí-
cias, períodos para apresentação 
de defesa e julgamentos desses 
recursos em duas instâncias admi-
nistrativas. O nome da operação é 
uma referência à deusa do antigo 
Egito que detinha o conhecimento 
sobre a produção das oliveiras. 

Praticamente não existe mais 
estoque no mercado desses lotes 
que foram reprovados, pois os 
remanescentes foram destruídos 
após o julgamento dos processos 
administrativos. Embora os su-
permercados tenham sido aler-
tados quanto às marcas, muitos 
comerciantes ainda insistem em 
vender esse tipo de produto em 
razão do baixo preço. Em 2020, 
a fi scalização vai se tornar ainda 
mais rigorosa, pois o ministério 
estuda a utilização de aparelhos 
portáteis, que fazem análise 
preliminar bastante precisa, no 
momento da fi scalização (Mapa).

Índice de Preços 
cai em 4 das 
7 capitais 
pesquisadas

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) caiu 
em quatro das sete capitais pes-
quisadas pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), de agosto para 
setembro. A maior queda foi 
observada em São Paulo: -0,38 
ponto percentual, ao passar de 
uma infl ação de 0,28% em agos-
to para uma defl ação (queda de 
preços) de 0,10% em setembro.

Outras duas cidades também 
tiveram quedas na taxa do 
IPC-S e registraram defl ação 
em setembro: Belo Horizonte 
(-0,32 ponto percentual, indo 
de 0,28% para -0,04%) e Rio de 
Janeiro (-0,23 ponto percentual 
caindo de 0,14% para -0,09%). 
Em Porto Alegre, a taxa recuou 
0,10 ponto percentual e a ci-
dade passou teve estabilidade 
de preços.

Das outras três cidades com 
alta na taxa, o maior aumento 
foi registrado em Salvador 
(0,21 ponto percentual, indo 
de 0,20% para 0,41%). Em 
Recife, a alta foi de 0,04 ponto 
percentual: de 0,04% para 
0,08%. Brasília teve alta de 
0,09 ponto percentual. Passou 
de uma defl ação de 0,07% para 
uma infl ação de 0,02% (ABr).
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Aumentou a inadimplência de 
micro e pequenas empresas

Segundo estudo da Serasa Experian, 5,5 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes 
em julho de 2019, um novo recorde da série histórica iniciada em março/16

estavam com compromissos 
fi nanceiros atrasados e nega-
tivados em julho, aumento de 
4,4% em relação a julho/18. Na 
análise com junho, o número 
se manteve estável em 5,8 
milhões. As micro e pequenas 
empresas representam 95% do 

montante total.
Todas as empresas estão 

sujeitas a impactos negativos 
dos movimentos da economia, 
por isso é preciso ter as contas 
e o planejamento em ordem 
para evitar surpresas e a difi -
culdade de acesso ao crédito 

por conta da  inadimplência. 
Caso o empreendimento, novo 
ou não, acabe deixando de 
honrar algum compromisso 
fi nanceiro, a melhor alternativa 
para voltar ao mercado de cré-
dito é renegociar a dívida (AI/
SerasaExperian).

Bolsonaro: “Estamos 
fazendo o dever de casa”

ção. Eram necessários 49 votos, 
equivalentes a três quintos dos 
senadores mais um, para que a 
medida avançasse.

A proposta ainda precisa ser 
aprovada em segundo turno 

para ser promulgada. A partir 
daí, as novas regras de apo-
sentadoria, pensões e auxílios 
passam a valer. A expectativa 
é que isso aconteça antes do 
próximo dia 10.

Ministério suspende venda de 
marcas de azeite de oliva fraudado
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A nova CPMF
seria bem-vinda

A reforma tributária é 

o grande destaque de 

discussões no ambiente 

político e econômico, no 

momento

Com a reforma da previ-
dência em fase fi nal, a 
discussão sobre o sis-

tema tributário deve roubar os 
holofotes em todos os sentidos 
neste segundo semestre. O 
desejo de protagonismo tem 
incentivado vários lados e, nes-
se sentido, temos atualmente 
três caminhos: uma proposta 
da Câmara (a PEC 45/19), 
outra proposta do Senado (a 
PEC 110/19) e uma proposta 
do poder executivo, ainda não 
formalizada.

A proposta do Governo 
Federal anda gerando muitas 
polêmicas. Diversas falas de 
representantes do governo 
demonstram enormes dúvidas 
sobre qual caminho seguir. 
Recentemente, o secretário da 
Receita Federal, Marcos Cin-
tra, foi demitido por aparen-
temente defender uma nova 
CPMF. Seria uma vantagem 
adotar este polêmico modelo? 
Entendo que sim, mas com 
ressalvas.

Existem pontos positivos 
nesta ideia. Primeiramente, 
a possibilidade de reduzir a 
sonegação em nosso país. A 
estimativa de perda com essa 
prática ultrapassa R$ 460 
bilhões de reais por ano. Essa 
perda de arrecadação seria 
sufi ciente para cobrir todo o 
défi cit fi scal com tranquilida-
de, mesmo antes dos efeitos 
da reforma da previdência 
acontecerem. 

O sentimento de “todos 
pagarem” também agrada, 
principalmente para aqueles 
contribuintes que fazem de 
tudo para fazerem tudo de 
forma correta, evitando qual-
quer tipo de evasão fi scal. Mas 
a defesa dessa ideia passaria 
por condicionantes. Elenco 
pelo menos cinco questões 
que deveriam ser adicionadas 
a essa ideia. A primeira delas é 
a manutenção da carga tribu-
tária global. Muitos rejeitam a 

ideia da nova CPMF por temer 
o aumento da carga tributária. 

Uma redução de tributos 
sobre consumo ou mesmo 
menor encargos trabalhistas 
devem ser considerados. Como 
a tributação seria por débitos e 
créditos bancários, os montan-
tes envolvidos teriam uma base 
muito grande de tributação. Por 
isso, as alíquotas deveriam ser 
baixíssimas. Deve-se também 
considerar um período de 
transição, para “testar” o novo 
modelo  e com alíquotas mais 
reduzidas não seria de todo mal.

Outro ponto importante a 
se considerar é a simplifi ca-
ção - um único sistema que 
calculasse, de forma automá-
tica, um tributo, é o que todos 
desejam. E, neste caso, essa 
questão parece ser bem real. 
Ter essa sensação de simplifi -
car é o que todos desejam. E 
ainda pensando que tributar 
os créditos bancários também 
tributariam a renda de forma 
indireta, uma possível dedu-
ção dos recolhimentos desta 
nova CPMF na declaração do 
imposto de renda seria muito 
bem-vinda. 

Essa alternativa evitaria uma 
“bitributação” e, ao mesmo 
tempo, traria incentivo para 
os contribuintes evitarem al-
ternativas de sonegação. Não 
deve existir – nas propostas 
existentes no legislativo e mes-
mo na proposta que o governo 
promete colocar na “mesa” – 
sistema tributário perfeito. As 
incertezas de diversos setores 
econômicos ainda são grandes 
e qualquer mudança irá preju-
dicar, de certa forma, alguém. 
Mas o que parece ser unânime 
é: algo tem que mudar. E isso 
deve passar, pelo menos por 
uma análise, por uma eventual 
tributação sobre movimenta-
ções fi nanceiras. 

O governo ainda não mandou 
sua proposta, então ainda há 
tempo de reconsiderar: que 
venha a “nova CPMF”!

 
(*) - É profi ssional da área 

contábil e tributária, mestrando 
em Administração e coordenador 

dos programas de MBA nas 
áreas Tributária, Contábil e de 
Controladoria da Universidade 

Positivo.

Marco Aurélio Pitta (*)

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

Apesar do desempenho nas 
últimas copas do Mundo, o Brasil 
ainda é conhecido como o país do 
futebol. Mesmo sendo uma pai-
xão nacional, o esporte sempre 
enfrentou crises que resultam, 
quase sempre, da má-gestão. “O 
futebol brasileiro está na UTI, só 
esperando alguém tirar o tubo 
para ele morrer. Vimos agora o 
caso do Figueirense que tentou 
ser clube-empresa, não deu 
certo e está pedindo para sair 
até do Campeonato Brasileiro. 
Então, nós vemos a situação do 
futebol com muita preocupação”, 
afi rmou o secretário especial de 
Esporte do Ministério da Cida-
dania, Décio Brasil.

Para ele, a melhor solução é 
profi ssionalizar a administração 
dos clubes de futebol. “Não 
podemos mais continuar tendo 
a gestão de amadores. E aí, já 
incluindo o segmento feminino, 
que é muito importante hoje”. 
Décio considera que a priori-
dade deve ser profi ssionalizar 
a gestão dos clubes de futebol 
para garantir o futuro do espor-
te. Isso porque, diferentemente 
do que ocorre em outros países, 
onde as categorias de base sur-
gem em ambientes escolares, 
no Brasil o desenvolvimento das 
novas gerações ocorre dentro 

dos clubes tradicionais.
O secretário de Esporte 

avalia que, nesse contexto, é 
fundamental ter um programa 
de Estado que ofereça suporte, 
tanto para as novas gerações 
quanto para os atletas de alto 
rendimento. O governo federal 
mantém quatro programas de 
incentivo ao esporte, que, jun-
tos, atendem a mais de 80 mil 
pessoas. O Bolsa Atleta benefi cia 
atletas de base e o Bolsa Pódio os 
de alto rendimento, que repre-
sentam o país em competições 
internacionais. Já o Segundo 
Tempo e o Forças no Esporte 
são voltados para estudantes e 
promovem a inclusão social a 
partir da prática esportiva.

Décio Brasil chamou a aten-
ção para a necessidade da 
entrada em vigor do Plano 
Nacional do Desporto para con-
solidar a política esportiva. “Ali 
estão os objetivos estratégicos 
do esporte nacional, as metas a 
serem atingidas e uma novidade 
que implementamos agora, que 
são os indicadores de desem-
penho”, disse, ao afi rmar que é 
preciso acompanhar de perto o 
que é feito com as verbas públi-
cas: “Como o recurso é público 
e pouco, temos de utilizar da 
melhor forma possível” (ABr).

Secretário dos Esportes, general Décio Brasil.

Projeto estimula 
doação para 
instituições de ensino

Escolas de educação básica 
poderão receber doações de 
pessoas físicas ou jurídicas. É o 
que prevê o projeto apresentado 
pelo senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN). A proposta aguar-
da recebimento de emendas na 
Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAS) e defi nição de relator. Caso 
aprovado, o texto será remetido à 
Comissão de Educação (CE), que 
decide em caráter terminativo.

“A minha ideia é que você possa 
contribuir para a sociedade, con-
tribuir para uma escola, fi nancei-
ramente ou até mesmo de forma 
laboral, e que você entenda que, 
ajudando aquela escola, você está 
se ajudando, ajudando a segurança 
pública. Você está evitando que 
mais na frente, você seja assaltado 
por aquela criança que você não 
quis observar”, disse o senador.

Valentim ressalta  que a legisla-
ção atual não proíbe a doação de 
recursos a instituições de ensino. 
Ele acredita, no entanto, que o 
projeto vai “estimular a captação de 
recursos privados”. A intenção do 
parlamentar é benefi ciar especial-
mente escolas públicas ou privadas 
sem fi ns lucrativos de educação 
infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 

“O problema é que tem que ter 
um método de recompensa: eu só 
faço se eu ganhar alguma coisa, e 
é sempre assim. Você vai ganhar 
sim. Se você ajudar, vai ganhar 
paz, vai ganhar tranquilidade, vai 
ganhar satisfação em ajudar as 
pessoas. Se você tiver mais atenção 
para com as coisas públicas, você 
funcionário público, você cidadão e 
qualquer pessoa, o retorno vai ser 
positivo para esse país”, pontuou 
o parlamentar (Ag.Senado). 

O uso de chips
para fi scalização
de veículos

O Senado analisa um projeto que 
determina a instalação de chips ele-
trônicos em veículos para facilitar 
a fi scalização de crimes pelo Poder 
Público. O projeto do senador El-
mano Férrer (Podemos-PI) altera 
o Código de Trânsito Brasileiro 
para que o fabricante ou montador 
inclua dispositivos de identifi cação 
em todos veículos. No chip devem 
constar informações como número 
do chassi ou monobloco, ano de 
fabricação, fabricante, modelo, cor 
e cilindrada. 

O Contran deve defi nir especi-
fi cações técnicas do dispositivo, 
prazos para utilização em veículos 
novos e adequação da frota circu-
lante. Elmano explica que seriam 
instaladas antenas em locais estra-
tégicos para monitorar os veículos. 
Segundo ele, a medida facilitaria 
o controle de crimes como furtos, 
roubos e falsifi cação de placas de 
veículos, sequestros e fugas. 

O parlamentar afi rma ainda que 
os custos do sistema são mínimos, 
por se tratar de uma tecnologia já 
existente. “Trata-se de uma medida 
que, embora simples e fácil, e com 
custos limitados, trará enormes 
benefícios no combate à crimina-
lidade em nosso País”, afi rma. O 
projeto será analisado pela CCJ em 
decisão terminativa (Ag.Senado).

O repasse não dependerá 
mais de convênio e po-
derá ser de forma direta, 

com transferência voluntária, 
desde que as polícias tenham 
estrutura para gerir os ativos e 
não deixem de enviar os dados 
estatísticos de repressão ao 
tráfi co para o sistema de infor-
mações do Executivo federal.

A percentagem continua a 
mesma: de 20% a 40% dos re-
cursos provenientes da venda 
dos bens apreendidos. Para a 
Polícia Federal, o texto permite 
a alocação de até 40% des-
ses recursos, incluindo nesse 
montante também a Polícia 
Rodoviária Federal. Os repasses 
estão vinculados aos bens apre-
endidos por cada corporação. 
De igual forma, um regulamento 
estabelecerá o percentual e os 
critérios e condições.

Uma das mudanças feitas no 
projeto pelo relator, deputado 
Capitão Wagner (Pros-CE), é 
que o juiz ordenará às secre-
tarias de Fazenda e aos órgãos 

Deputados aprovaram o repasse direto aos estados de bens apreendidos.

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
ontem (2) convite para o 
ex-procurador-geral da Re-
pública Rodrigo Janot falar 
sobre sua atuação à frente da 
Operação Lava Jato, e sobre 
sua declaração de que teria 
ido ao STF armado para matar 
o ministro da Corte Gilmar 
Mendes. Janot disse, em en-
trevista a diversos veículos de 
comunicação, que chegou a ir 
armado com um revólver ao 
Supremo com a intenção de 
assassinar o ministro Gilmar 
Mendes.

Os dois protagonizaram um 
longo embate enquanto Janot 
chefi ou a Procuradoria-Geral 
da República, entre 2013 e 
2017, com trocas constantes 
de críticas públicas. Janot 
disse ter, porém, chegado 
ao limite em 2017 quando o 
ministro envolveu sua fi lha 
em uma das pendengas. O 
episódio é narrado por Janot 
no livro que lançou semana 
passada, ‘Nada Menos que 
Tudo’, porém sem citar o nome 
de Gilmar Mendes. 

Ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

O Programa de Triagem Ne-
onatal, que faz procedimentos 
para diagnóstico precoce de 
doenças em recém-nascidos, 
precisa de um olhar mais cui-
dadoso do Ministério da Saú-
de, segundo especialistas que 
participaram de um debate da 
Subcomissão Temporária sobre 
Doenças Raras, ontem (2). que 
funciona no âmbito da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado.

A presidente da União dos 
Serviços de Triagem Neonatal, 
Helena Pimentel, explicou que 
o programa, conhecido como 
teste do pezinho, completou 
18 anos, com sucesso em várias 
partes do país. Entretanto, pou-
cos estados do Norte e Nordeste 
continuam realizando esses 
exames. Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe são exemplos de 
lugares onde o sistema está fun-
cionando, mas com difi culdades.

Quando as doenças são detec-
tadas e tratadas nos primeiros 
dias de vida, é possível evitar 
que as crianças desenvolvam 
sequelas neurológicas e defi -

O senador Flávio Arns comandou a audiência pública.

Secretaria dos Esportes/Divulgação
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Câmara aprova venda de bens 
apreendidos do tráfi co de drogas
O Plenário da Câmara aprovou a MP que agiliza o repasse, a estados, de recursos decorrentes da venda 
de bens apreendidos relacionados ao tráfi co de drogas, mudando também procedimentos para essa 
alienação

de registro e controle de aero-
naves, embarcações e veículos 
a realização de averbações ne-
cessárias para livrar o bem a ser 
leiloado de qualquer gravame. 
Haverá também a emissão de 
novo registro identifi cador do 
bem. Outra novidade incluída 
pelo relator é a prioridade de 
destinação de armas para os 
órgãos de segurança pública 

e do sistema penitenciário da 
unidade da Federação respon-
sável pela apreensão.

A MP muda ainda procedimen-
tos para conversão de moeda 
estrangeira apreendida nesses 
crimes. Se for em espécie, será 
enviada à instituição fi nanceira 
para alienação, na forma prevista 
pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN). Caso essa venda não 

seja possível, a moeda estran-
geira será mantida em custódia 
pela instituição fi nanceira até 
decisão sobre seu destino. Os 
valores apreendidos antes da 
MP, em posse do BC, deverão ser 
enviados à Caixa para venda ou 
custódia. A conversão ocorrerá 
igualmente no caso de títulos, 
valores mobiliários e cheques 
(Ag.Câmara).

CCJ da Câmara aprova 
convite para ouvir Janot

O deputado Delegado Pablo 
(PSL-AM), autor do requeri-
mento, disse que fez o convite 
para discutir as declarações de 
Janot sobre sua atuação na Lava 
Jato. “A intenção é trazer luz 
para o tema que ele falou para 
a mídia que, durante a Lava 
Jato, foi, por várias autoridades 
daquele tempo, atrapalhado, 
colocado contra a parede, 
para que as investigações não 
andassem”, disse o deputado.

“Se ele falou isso em um 

livro, ou para vários meios 
de comunicação, essa casa 
do povo [Câmara] é o lugar 
correto para as explicações. E 
[para que] a gente veja se há 
mais fatos a serem apurados”, 
acrescentou o parlamentar. O 
requerimento também prevê 
o convite para compareçam à 
comissão o então ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardo-
zo, e o chefe de gabinete de 
Janot na ocasião, Eduardo 
Pelella (ABr).

Ampliação do teste de pezinho na rede pública

ciências intelectuais, físicas e 
sensoriais. No entanto, a versão 
do teste do pezinho atualmente 
disponível no SUS detecta ape-
nas seis doenças: fenilcetonúria; 
hipotireoidismo congênito; 
doenças falciformes e outras he-
moglobinopatias; fi brose cística; 
hiperplasia adrenal congênita; 
e defi ciência de biotinidase. Já 
a versão ampliada da triagem, 
oferecida na rede privada, pode 
identifi car cerca de 50 doenças.

Para a médica geneticista Flá-
via Piazzon, Consultora de Erros 
Inatos do Metabolismo da APAE/

SP, a criação de um grupo de 
trabalho multidisciplinar, cons-
tituído por profi ssionais, repre-
sentantes do Ministério da Saúde 
e da sociedade, poderá ajudar na 
defi nição de metas e objetivos 
para a melhoria do serviço em 
nível nacional. “Tempo é muito 
importante porque, nessa nova 
área de doenças, se não atuarmos 
em uma, duas semanas de vida, 
essa criança vai morrer ou fi car 
em uma UTI, necessitando de 
cuidados extremos por anos e 
onerando o sistema de saúde”, 
alertou (Ag.Senado).

“Futebol brasileiro
está na UTI”, diz

secretário de Esporte

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eliomar Almeida Rocha e de Andreia dos Santos 
Lima. O pretendente: IGOR OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 30/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandroval de Jesus e de Eliene de Oliveira.
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No Brasil, o câncer 

é ainda um tema 

tratado como de “alta 

complexidade”.

A Cobertura Universal de 
Saúde é o sistema mais 
justo que existe para 

garantir que todos os indivídu-
os e comunidades recebam os 
serviços de saúde necessários, 
sem que isso comprometa sua 
situação fi nanceira. Apesar de 
não ser um sistema utilizado 
no mundo todo, tem se tor-
nado pauta de muitas discus-
sões entre líderes mundiais 
e ganhado força nos últimos 
anos face à iniquidade vigente 
atualmente. 

O Brasil é um dos países 
que conta com um modelo de  
cobertura universal - saúde 
pública para todos, sem discri-
minações. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) é um importante 
alicerce à população, pois for-
nece acesso universal a este 
direito fundamental garantido 
pela Constituição de 1988. 
É preocupante porém, ver 
o aumento da demanda por 
atendimento em saúde públi-
ca e o sub fi nanciamento do 
setor. Apesar de importantes 
serviços de saúde serem pres-
tados, encontramos grande 
fragilidades na área de câncer 
que comprometem – e muito 
– a vida de pessoas.  

Os dados não mentem: o 
mais recente relatório do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) revelou que pacientes 
podem esperar até 200 dias 
para conseguir o diagnóstico 
da doença no SUS. São quase 
sete inaceitáveis meses de 
espera. Num período tão longo 
assim, o câncer se desenvolve 
e a pessoa acometida pela 
neoplasia vai perdendo suas 
chances de cura.

As lacunas encontradas pelo 
TCU são as mais diversas e 
vão desde a demora no agen-
damento da primeira consulta 
com o especialista, até o acesso 
aos exames e biópsias, o atraso 
nos resultados, e o retorno 
ao médico para confi rmar o 
diagnóstico. O percentual de 
pacientes que recebem a con-
fi rmação diagnóstica apenas 
quando o câncer já está em 
estágio avançado é preocupan-

te e tem crescido nos últimos 
anos: em 2013, eram 53% e, 
neste ano, já são 56%. 

No Brasil,  o câncer é ainda 
um tema tratado como de “alta 
complexidade”, ou seja, não faz 
parte das políticas públicas da 
atenção primária, no entanto, 
o câncer é a segunda principal 
causa de mortalidade no plane-
ta e precisa, com urgência, se 
tornar um problema da Aten-
ção Básica (ou Primária) de 
Saúde. Não há país no mundo 
que esteja preparado para os 
impactos que a doença pode 
causar se continuarmos diag-
nosticando tardiamente – não 
somente em termos sociais, 
mas também econômicos – e 
é por isso que essa discussão 
precisa transpor quaisquer 
barreiras e fronteiras. 

Estamos nos unindo a ou-
tros players da saúde mundial 
para discutir o que é neces-
sário fazer para que o câncer 
seja realmente priorizado em 
um contexto de Cobertura 
Universal de Saúde. O painel 
“Câncer, inequidades de cui-
dados e o papel da Cobertura 
Universal de Saúde” realizado 
em Nova York, simultanea-
mente à 74ª Conferência Geral 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), trata disso. 

Para que os pacientes te-
nham suas vozes ouvidas, é 
mandatório abrir o diálogo, 
ter mais transparência e não 
somente buscar soluções, mas 
fazer tudo o que está em nosso 
alcance para encontrá-las. Pre-
cisamos criar modelos de saúde 
efi cientes, adaptados a cada 
realidade, que possam reduzir 
o impacto do câncer no mundo. 

Vidas estão sendo perdidas 
enquanto pensamos e discuti-
mos, por isso é necessário agir 
rápido. Precisamos colocar o 
câncer na vanguarda da cober-
tura universal de saúde para que 
possamos não somente mudar 
as tristes estatísticas de alta 
mortalidade mas a própria re-
alidade desafi adora vivida pelo 
paciente que está com o diag-
nóstico de câncer atualmente.

(*) - É médica Mastologista, presidente 
voluntária da FEMAMA (Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama) e Chefe 
do Serviço de Mastologia do Hospital 
Moinhos de Vento em Porto Alegre.

O câncer como um problema
de atenção primária
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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.

Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A
CNPJ 61.489.027/0001-84 - NIRE 35300038801

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Ficam os Srs. acionistas da Máquinas e Ferrovias São Paulo S/A, convocados para
a AGO a ser realizada em 17/10/2019 ás 10 hs., na sede da Companhia, localizada em
São Paulo/SP, na Avenida Cardeal Santiago Luiz Copelo, 123, Vila Ribeiro de Barros,
CEP 05308-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) ratificar a retifica-
ção número total de ações ordinárias, nominativas ou ao portador, da Companhia e o
seu capital social, aprovado na AGE realizada no dia 31/08/2016; (b) eleição da Dire-
toria da Sociedade. Documentos a disposição dos Acionistas: Permanecem à dispo-
sição dos acionistas, na sede da Companhia, a documentação pertinente às matérias
que serão deliberadas na AGE.                                                       (03, 04 e 05)

Edital de Citação Prazo 20 Dias Proc. 0231183-21.2008.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim,  Juiz de 
Direito da 7ªVC do Foro da Capital, Faz saber  aos co-requeridos  Luciano Felicíssimo Dos 
Santos, portador de CPF Nº 043.260.576-29 Marli Candida dos Santos, Jose Raimundo Viana e 
Luciano dos Santos. que  Adidas Ag e Outros  ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 30.000,00, pois os requeridos 
estão reproduzindo suas marcas ``Adidas´´ e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Agosto, 06 de Setembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Físico nº:0007637-09.2014.8.26.0229: Monitória - 
Requerente: CGMP-Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A Requerido: Antonio Jares 
Modesto Pedroso O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Hortolândia, Estado de SP, 
Dr(a). Leonardo Delfino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Jares Modesto Pedroso, Bras, 
Casado, Empresário, RG 25.784.246-9- SSP/SP, CPF 267.054.178-03, pai Jose Modesto Pedrozo, 
mãe Adalva Modesto Pedrozo, Nascido/Nascida 28/12/1975, natural de Granito - PE, com endereço 
à Rua Antonia B Soares, 44, Parque Shalon, CEP 13067-000, Campinas-SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP-Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, 
alegando em síntese: Ação Monitória. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004538-16. 2014.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Alta Transportes Ltda ME, CNPJ 07.134.842/0001-85, com endereço à Avenida 
Presidente Getulio Vargas, 179, Nova Paulinia, CEP13140-315, Paulinia-SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Cgmp Centro de Gestao de Meios de Pagamentos S/A,alegando 
em síntese: Vistos.O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente 
ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as 
partes, o que determina a expedição do mandado de citação/intimação para, no prazo de 15 dias, 
proceder ao pag. da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de 
sucumbência; advertindoo(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título execu 
tivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá 
apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0184962-72. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 14ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)Lilian Maria Luiza De Souza Jaico, RG 15795278, CPF 028.273.808-89, que  
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
2.012,19. referente às da taxa de conservação do lote 07, da Quadra KG, do Empreendimentos 
Ninho Verde – Gleba II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005038-40.2017.8.26.0079 O MM. Juiz de Direito 
da 2ª VC, do Foro de Botucatu, Estado de SP, Dr. Fabio Fernandes Lima, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Maristela Rodrigues Ferreira, RG Nº37.072.425-2, CPF Nº521.358.495-68, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 8.169, 70, referen 
te à taxa de conservação e melhoramentos do lote 17, da Quadra CQ, do Loteamen t o Terras de Sta 
Cristina - Gleba VI (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII - Setor Iate). Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferido a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Botucatu, aos 19/07/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001712-94. 2013.8.26.0543-O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos réus Edson Miguel Fernandes, Brasileiro, CPF 322.723.759-87, Marjory 
Cristiane Derkacz, Brasileiro, CPF 026.664.319-16, ausentes, incertos e de paradeiro desconhecido, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material, por parte 
de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S A, por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu dia 22/12/2011, por volta x\\\04h28min, o requerido estava 
trafegando com o veículo Marca Scania, Modelo L 111 S, cor laranja, ano 1976, placa ACN 9529, 
Renavam 550649573,de propriedade do primeiro requerido, quando na altura do Km 220+700, 
sentido norte, conforme declaração dos condutores e averiguações efetuadas no local o veículo 1, 
Scannia L111 de placa ACN 9529, perdeu o freio colidindo contra o barranco, tombou e atingiu a 
traseira do veículo. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 
1031612. Os requerentes também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para 
a realização da obre e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, 
daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a requerente 
dependeu, na data da ocorrência a quantia de R$ 3.977,32, conforme demonstrativo anexo (dos. 
05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 0169187-17.2011. 8.26. 0100. O(a) Dr(a). Gisele Valle 
Monteiro da Rocha, Juiz(a) de Direito da 11ªVC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Reinaldo 
Ribeiro dos Santos RG Nº 386761644 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da 
quantia de R$ 9.138,63, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre 
as partes e não foi cumprido. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, ficando 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22/08/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0008410-87. 2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a).Camila Sani Pereira Quinzani, 
na forma da Lei, etc.Faz Saber a Sergio Takata, RG Nº 12107984, CPF Nº 036.780.578-29 que   
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
15.969,17 referente a taxa de conservação do lote 4, da Quadra BR, do Loteamento Thermas de 
Santa Barbará I. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Intimação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0003710-49.2019.8.26.0297 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª Vara, do Foro de Jales, Estado de SP, Dr(a).Maria Paula Branquinho Pini, na forma 
da Lei, etc.Faz Saber a(o)Volnei Pizolato Transportes ME, CNPJ13.205.490/0001-04,com endereço  
à Rua 12, 2030, Sala 4, Centro, CEP 15700-074, Jales-SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.088.208/0001-65, e-mail semparar@fon 
secaeromao.adv.br, com sede na Rua Minas Bogasian, nº 253, Osasco- SP. 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 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 21.825,04, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jales, aos 09 de setembro de 2019.  

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SÓCIO QUOTISTA
Aposentado por invalidez poderá ser sócio apenas por quotas em uma 
empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SERÁ OBRIGADA A ABONAR A FALTA DO FUNCIONÁRIO QUE 
PRECISA SE AUSENTAR PARA EFETUAR ALGUMA ATIVIDADE ACADÊMICA?

Legalmente a empresa não possui qualquer obrigação na liberação 
(remunerada) deste colaborador, vez que tal situação não consta no 
artigo 473 da CLT. A empresa deverá liberá-lo se houver previsão em 
convenção coletiva ou caso assim queira por liberalidade.

DESCONTAR DO FUNCIONÁRIO
Empresa fornece vale-refeição e pretende não descontar do funcionário, 
o benefício passa a ter natureza salarial, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANOTAÇÃO NA CTPS
O trabalho intermitente deve ser anotado em carteira de trabalho? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE EFETUAR O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 
PARA O FUNCIONÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO, UMA ÚNICA VEZ 
NO ANO. QUAL SERÁ A TRIBUTAÇÃO?

Esclarecemos que para fins trabalhistas e previdenciários a grati-
ficação legal/ajustada é salário, sendo considerada para todos os 
efeitos legais como férias, 13º salário e terá incidência de INSS e 
FGTS. Base Legal – Art.457 da CLT.

ACIDENTE DE TRAJETO
Acidente de trajeto deve ser considerado acidente de trabalho, com estabili-
dade e emissão do CAT? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FERIADO NO SÁBADO
Quando o funcionário trabalha de segunda a sexta, em um total de 
44h na semana para compensar o sábado e, ocorrer feriado no sábado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O líder da Igreja Católica 
partirá para Bangcoc, 
na Tailândia, do aero-

perto de Fiumicino, em Roma, 
às 19h (horário local) do dia 19 
de novembro. A chegada do 
Pontífi cie está prevista para às 
12h30 locais do dia seguinte.

Os primeiros compromissos 
serão no dia 21, na capital tai-
landesa. Até o momento, estão 
agendadas uma cerimônia de 
boas-vindas no pátio da Casa 
do governo, bem como reuniões 
com o primeiro-ministo do país, 
Prayuth Chan-ocha, a socieda-
de civil, o corpo diplomático e 
outras autoridades. No mesmo 
dia, o Papa ainda se encontrará 
com o patriarca dos budistas e 
visitará funcionários e doentes 
do Hospital São Luís. Já na 
parte da tarde, Francisco terá 
uma reunião privada com o Rei 
Maha Vajiralongkorn “Rama X” 
no Palácio Real e comandará 
uma missa no Estádio Nacional.

No dia 22 de novembro, ainda 
em Bangcoc, o Papa se encon-
trará com padres, religiosos, 
seminaristas e catequistas na 
paróquia de São Pedro. Após 
isso, visitará bispos da Tailân-
dia e de outras nações asiáticas 
no santuário do Beato Nicolau 
Boonkerd Kitbamrung. O Papa 
fechará sua visita em uma reu-
nião com líderes cristãos e de 
outras religiões na Universida-
de de Chulalongkorn, seguida 
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Vaticano divulga programação 
da viagem do Papa para a Ásia

Francisco visitará Japão e Tailândia em novembro.

por uma missa com jovens na 
Catedral da Assunção.

No sábado, 23 de novembro, 
Francisco deixará a Tailândia 
para viajar ao Japão. Sua par-
tida ocorrerá após a cerimônia 
de despedida no Terminal 
Aéreo Militar 2, em Bangcoc. 
Em solo japonês, o primeiro 
compromisso de Francisco é 
uma reunião com os bispos, 
que ocorrerá logo em seguida 
da cerimônia de boas-vindas. 
No dia seguinte, o Papa visitará 
Nagasaki e Hiroshima, onde o 
religioso irá divulgar uma men-
sagem sobre armas nucleares 

no parque do hipocentro da 
bomba atômica. Além disso, 
o argentino homenageará os 
santos mártires em locais con-
siderados símbolos da cidade.

Em Nagasaki, está previsto 
para acontecer a celebração de 
uma missa. Já em Hiroshima, 
o Papa comandará o encontro 
pela paz.

No dia 25, o penúltimo da via-
gem, o Papa estará novamente 
em Tóquio. Para a ocasião, 
estão marcadas uma reunião 
com as vítimas do triplo desas-
tre de Fukushima (terremoto, 
tsunami e usina nuclear), uma 

visita privada ao imperador 
Naruhito no Palácio Imperial 
e um encontro com jovens na 
Catedral de Santa Maria. 

Após, Francisco dedicará a 
tarde para encontrar autoridades 
japonesas, como o primeiro-
ministro, Shinzo Abe, e o corpo 
diplomático. A viagem do Papa 
ao continente asiático terminará 
no dia seguinte após uma missa 
com os jesuítas na capela da 
Universidade Sophia e uma visita 
ao campus. O Pontífi cie deixará a 
instituição e seguirá direto para 
o aeroporto de Tóquio para a 
cerimônia de despedida (ANSA).

Um dia depois de ter 
anunciado a retomada das 
negociações com os Estados 
Unidos, a Coreia do Norte fez 
ontem (2) um novo teste de 
mísseis balísticos e provo-
cou protestos do Japão e da 
Coreia do Sul. O gabinete do 
presidente sul-coreano, Moon 
Jae-in, disse que os projéteis 
foram disparados de um 
submarino e exprimiu “forte 
preocupação” com a nova 
manobra militar do regime 
de Kim Jong-un.

Um dos mísseis caiu na zona 
econômica marítima (ZEE) - 
área que vai além das águas 
territoriais de um país - do 
Japão. Em pronunciamento à 

 E
PA

Coreia do Norte dispara mísseis balísticos submarinos
Pyongyang havia informado 
que realizaria uma “reunião 
operacional” com os Estados 
Unidos sobre as tratativas para 
a desnuclearização da penín-
sula, em 5 de outubro.

As negociações entre Kim e 
Donald Trump estão travadas 
desde a fracassada cúpula de 
fevereiro passado, no Vietnã, 
quando o norte-coreano exi-
giu o fi m das sanções interna-
cionais para desmantelar seu 
principal complexo nuclear. 
Os dois líderes chegaram a 
se encontrar novamente em 
junho, na zona desmilitari-
zada de Panmunjom, mas 
as tratativas não avançaram 
(ANSA).

Sul-coreanos acompanham repercussão de novo

teste balístico da Coreia do Norte.

imprensa, o primeiro-ministro 
Shinzo Abe condenou o teste 
balístico e acusou a Coreia do 

Norte de violar resoluções do 
Conselho de Segurança da 
ONU. Apenas um dia antes, 
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Continua

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: PAULO CESAR MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 10/05/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Petrucio Ferreira da Silva e de Josefa 
Monteiro da Silva. A pretendente: JOSINETE MARIA LUIZ, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1977, residente e domi-
ciliada em Suzano, SP, fi lha de Jose Alfredo Luiz e de Luzinete Maria dos Prazeres Luiz.

O pretendente: GABRIEL ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: analista técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando da Silva e de Regina Aparecida de Almeida. A 
pretendente: LETICIA DOS SANTOS DA CRUZ, profi ssão: recepcionista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Pereira da Cruz e de Rosa Beraldo dos Santos da Cruz.

O pretendente: ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Joaquim José dos Santos Rodrigues e de Maria Pereira 
do Nascimento. A pretendente: KÁTIA MARIA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/09/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Santina da Silva.

O pretendente: SILAS NUNES DE SOUZA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Nunes de Souza e de Raquel 
Nunes de Souza. A pretendente: ROSEMEIRE BALDUINO DE OLIVEIRA, profi s-
são: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/05/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos 
de Oliveira e de Maria Rosa de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO PEREIRA DE ALMEIDA, profi ssão: varredor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Genivaldo Muniz de Almeida e de Maria Aparecida 
Pereira da Paz de Almeida. A pretendente: ADRIANA LIMA COSTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo da Silva Costa e de Maria 
Aparecida Sousa Lima Costa.

O pretendente: DIEGO DONIZETTI PEREIRA, profi ssão: analista contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Donizetti Pereira e de Angela Maria Viannini Pe-
reira. A pretendente: PRISCILA ESMERALDA CALIXTO ZEM MACEDO, profi ssão: 
assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval Elias 
Macedo e de Vera Lucia Calixto Zem.

O pretendente: ANDERSON ALVES DE SOUZA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1997, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Eduardo Ubeda de Souza e de Adriana Alves Nascimento. A 
pretendente: BIANKA AVELINO LEITE, profi ssão: operacional, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rita de Cassia Avelino Leite.

O pretendente: JOÃO TRANQUILINO DA SILVA IRMÃO, profi ssão: balconista de farmá-
cia, estado civil: solteiro, naturalidade: Sapé, PB, data-nascimento: 11/08/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur Tranquilino da Silva e de Maria 
Tranquilino da Silva. A pretendente: CLEIDE JOSÉ DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Sapé, PB, data-nascimento: 12/06/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva e de Benedita Otávia dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO DE AMORIM RODRIGUES, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walmir Nascimento Rodrigues e de 
Vera Lucia de Amorim Rodrigues. A pretendente: JOYCEANE FRANÇA SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alberto 
Garcês dos Santos e de Conceição de Maria França Santos.

O pretendente: EDUARDO SILVA SILVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1989, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Ailton Cesar Silveira e de Rosana Conceição 
da Silva. A pretendente: SUÉLLEN ANDREZZA SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Pimentel 
de Oliveira e de Ivone Soares da Conceição.

O pretendente: HENRIQUE JHONATAN MARQUES, profi ssão: auxiliar clima e gestão, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Ferreira Marques e de Rita 
de Cássia Cano Marques. A pretendente: ROSELI REIS FERREIRA, profi ssão: assis-
tente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/07/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Reinerio Oliveira Ferreira 
e de Maria Gorete Reis Ferreira.

O pretendente: EMERSON SANTOS DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 25/02/1993, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldino José da Silva e de Carmen Vania da Silva Santos. 
A pretendente: LIDYANE SANTOS DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Abreu e Lima, PE, data-nascimento: 18/11/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Santos de Souza e de Leda Maria da Silva.

O pretendente: PAULO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Chã de Alegria, PE, data-nascimento: 04/07/1977, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Severino Barbosa da Silva e de Maria Pereira dos 
Santos Silva. A pretendente: ELIANE CARDOSO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristides Cardoso e de 
Maria Aparecida Dias Cardoso.

O pretendente: ALEX BERTELLI DA SILVA, profi ssão: Vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelson Pedro da Silva e de Rosangela 
Bertelli. A pretendente: DANIELE PAULA SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Manoel dos Santos e de 
Nivia Raimunda dos Santos.

O pretendente: DANIEL GONÇALVES MOREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Itazil Moreira e de Maria Odete Gonçalves 
Moreira. A pretendente: ANA PAULA ALVES BARBOSA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ramiro Alves Barbosa e de Maria Paula da Silva.

O pretendente: VANDERLEI PAIVA THOMAZ, profi ssão: estudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Valerio Thomaz e de Joalese 
Nunes Paiva Thomaz. A pretendente: KATHLEEN MELCHIOR ALTRUDA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cesar Augusto Altruda e 
de Eliane Aparecida Melchior.

O pretendente: JAMES CUNHA DE PAULO, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lima de Paulo e de Rosa Conceição da Cunha de 
Paulo. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 21/02/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria do Nascimento e de 
Roselena Pereira do Nascimento.

O pretendente: EDERTON WILLIAM APARECIDO, profi ssão: auxiliar de autos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Aparecido e de Yolanda 
Dias Aparecido. A pretendente: DIOGNA ALVES MESQUITA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Alves Mesquita e de 
Maria dos Santos Martins Mesquita.

O pretendente: DANIEL DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastiana Rosa de Carvalho. A 
pretendente: IZABEL CRISTINA UBALDO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio de Souza e 
de Apolinaria Maria de Jesus Ubaldo.

O pretendente: ROBSON BROERMAN LOMANTO, profi ssão: Autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Santos Lomanto e de Isabel Canceição 
Broerman. A pretendente: ADRIELE SANTOS FERREIRA DA SILVA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreia da Silva e 
de Damiana Rosa Santos Silva.

O pretendente: JOSEPH MORAIS DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubiratan das Neves Nascimento e 
de Claudionete Alves de Morais. A pretendente: MARCELA PIMENTEL SANTOS DA 
CRUZ, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marivaldo Santos da Cruz e de Catia Conceição Pimentel.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA FLORÊNCIO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Florêncio e de Vera Lúcia Pereira 
Florêncio. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 03/04/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Nino dos Santos Silva e de Maria 
Lenilda de Sousa Silva.

O pretendente: DANIEL CAMPOS DE MENEZES, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1952, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur Campos Filho e de Maria Menezes 
Campos. A pretendente: GILVANETE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
de Cozinheiro, estado civil: divorciada, naturalidade: Lajedão, BA, data-nascimento: 
15/09/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira 
dos Santos e de Ana Maria de Jesus Malta.

O pretendente: ALEX PAULISTA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 23/02/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agiraldo Estanislau da Silva e de Rosângela de 
Jesus Paulista. A pretendente: INGRID DE PAULA SOUZA, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodrigo de Souza e de Alessandra 
Cristina de Paula.

O pretendente: REINALDO PEREIRA CARRASCO, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rinaldo Carrasco e de Suely Pereira 
Cabral. A pretendente: MONICA APARECIDA DE SOUSA, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Felix de Sousa e de Maria 
Aparecida Teixeira de Sousa.

O pretendente: NOBUJIRO SHIBUYA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Mirandopólis, SP, data-nascimento: 02/08/1947, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Masashi Shibuya e de Hanako Shibuya. A pre-
tendente: IRAILDES DE JESUS COSTA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ubaíra, BA, data-nascimento: 31/03/1971, residente e domiciliada nesta 
Capital, Parque das Paineiras - São Paulo, SP, fi lha de Jerônimo Pereira da Costa e de 
Durvalina de Jesus Costa.

O pretendente: JOÃO PAULINO, profi ssão: técnico em manutenção, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 22/03/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulino e de Alzira Madalena 
Paulino. A pretendente: ANA PAULA CONSTANCIO, profi ssão: operadora prevenção 
fraúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Constancio e de 
Cecilia de Souza Constancio.

O pretendente: ALESSANDRO WILLIAM DIAS, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 11/12/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Donizeti Dias. A 
pretendente: KARLA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Marques de Oliveira 
e de Rosalina Marques de Oliveira.

O pretendente: HÉLIO ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA, profi ssão: micro-empreendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Viçosa, MG, data-nascimento: 03/02/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Gomes de Arruda e de 
Vanda Maria da Silva Gomes. A pretendente: DANIELA INACIO REIS, profi ssão: lac-
tarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgard Reis e de Maria 
de Fatima Gomes Inacio Reis.

A pretendente: ANA MARIA DE LIRA, profi ssão: cobradora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Cajazeiras, PB, data-nascimento: 28/12/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alonso Tavares de Lira e de Emídia Maria de 
Lira. A pretendente: MARIA ROSA DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Senador Modestino Gonçalves, MG, data-nascimento: 28/07/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luiza dos Santos.

O pretendente: ANTONIO MARCOS PINTO DE SOUZA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo Anastácio, SP, data-nascimento: 11/07/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pinto de Souza 
e de Nadir Isabel Paula de Souza. A pretendente: SELMA APARECIDA DA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/03/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alexandre 
da Silva e de Inácia Santina da Silva.

O pretendente: DIVALDO DOMINGOS, profi ssão: eletricista, estado civil: viúvo, naturali-
dade: Itabaiana, SE, data-nascimento: 28/11/1962, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Domingos e de Josefa Rodrigues. A pretendente: MARIA 
JOSENITE DO NASCIMENTO, profi ssão: faxineira, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Xexéu, PE, data-nascimento: 10/03/1967, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Heleno do Nascimento Bezerra e de Maristela Barbosa da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE SOUZA, profi ssão: inspetor de segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Rufi no de Souza 
e de Maria Dileusa de Souza. A pretendente: DAYSE CRISTINA SANTANA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Santana e de Cirlene 
Aparecida Santos.

O pretendente: JOSÉ IRANILDO ALVES DE SOUZA, profi ssão: metálurgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Inhambupe, BA, data-nascimento: 03/06/1991, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de José Raimundo de Souza e de 
Juscinalva Alves de Souza. A pretendente: DILAIA DO NASCIMENTO SANTANA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alto Antonio 
de Santana e de Nilda do Nascimento Nogueira.

O pretendente: DAVID GONÇALVES SILVEIRO, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anizio Silveiro e de Maria Gonçalves da Cruz. 
A pretendente: KEULY SILVA FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josino Fernandes de Sousa Filho e 
de Edleusa Maria da Silva.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA CRUZ DE JESUS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 13/06/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Lino de Jesus e de Neide Maria 
da Cruz. A pretendente: TÂMARA ROMERO QUEIROZ, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1964, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ernesto Queiroz e de Sara Romero Queiroz.

O pretendente: ELCIVALDO FERREIRA SOARES, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 07/11/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elisualdo Martins Soares e de Maria 
Elcí Silva Ferreira Soares. A pretendente: TAINÁ ARAUJO DO NASCIMENTO, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 15/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josenildo Cassiano do 
Nascimento e de Zenaide Maria de Araujo.

O pretendente: AMAURÍ NARCISO MARQUES, profi ssão: fi scal de piso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1962, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Narciso Marques e de Geralda dos Santos 
Marques. A pretendente: MARIZE SANTOS COSTA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 31/08/1969, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Reis Pereira Costa e de 
Isabel Bispo dos Santos.

O pretendente: MARCO ROBERTO DA SILVA, profi ssão: carteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pequeno da Silva e de Benedita Jovita da 
Silva. A pretendente: PATRICIA FONSECA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Fonseca e de Beatriz da Silva Fonseca.

O pretendente: RODRIGO SANTOS CIARLARIELLO, profi ssão: assistente de supri-
mentos, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/06/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Ciarlariello e de 
Elizabete Alves dos Santos Ciarlariello. A pretendente: MARILI NASCIMENTO DA 
CRUZ, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Mendes da Cruz e de Maria de Lourdes do Nascimento.

O pretendente: RICARDO LUIZ DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lia Tereza de Sousa. A pretendente: 
DAIANE DE MELO CHAVES, profi ssão: escriturária administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 21/01/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdenir da Silva Chaves 
e de Cleide Neide de Melo Chaves.

O pretendente: MARCEL FÉLIS PEREIRA, profi ssão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 31/05/1993, residente e domici-
liado em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Milton Pereira e de Eliana Bessa Félis Pereira. 
A pretendente: PAMELA TAIRINE BORGES BRITO, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wiles Carlos Brito e de Maria Celia 
Borges Brito.

O pretendente: LUCIANO SENA E SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 29/06/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Sena e Silva e de Policena Dias Silva. 
A pretendente: SEVERINA KARLA BEZERRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 17/03/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Bezerra da Silva e de Zoraide 
Ferreira da Silva.

O pretendente: FERNANDO COSTA GONSALVES, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonsalves Irmão e de Maria Isabel da 
Conceição Costa. A pretendente: LUCINEIDE MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/03/1982, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Manoel Gildo da Silva e de Maria Jose da Silva.

O pretendente: WAYNE BATISTA CREPALDI, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabiano Crepaldi e de Maricleide 
Batista dos Santos. A pretendente: MILENA DE ARAUJO LIMA, profi ssão: modelista de 
roupas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1998, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Magno Bezerra Lima e 
de Michele de Araujo.

O pretendente: JONATHAN DO NASCIMENTO ALVES, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gastão Correia Alves e de 
Luciane do Nascimento Alves. A pretendente: TAMIRIS APARECIDA CLOVIS, profi s-
são: farmaceutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Roberto da Silva 
Clovis e de Natalia de Fatima Moraes Clovis.

O pretendente: MÁRCIO EDUARDO DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/04/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo fi lho de Eduardo José de Sousa e de Miriam Maria 
dos Santos. A pretendente: LAUANA BERNARDES DE SOUZA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Alfenas, MG, data-nascimento: 20/09/2000, residente e 
domiciliada em Serrania, MG, fi lha de Lazaro de Souza e de Giovane Bernardes de Sousa.

O pretendente: ROBSON ALVES SANTANA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ideraldo Barbosa Santana e de Terezinha 
Alves da Silva Santana. A pretendente: HERMINIA GABRIELA MARTINS DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luis da 
Silva e de Sonia Regina Martins.

O pretendente: GABRIEL FERNANDES CHAVES, profi ssão: repositor de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/09/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo fi lho de Manoel Messias Chaves e de 
Luciene Fernandes Cardoso. A pretendente: ANA CLAUDIA DA SILVA NOGUEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 
25/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo fi lha de Manoel Messias 
Nogueira dos Santos e de Joselia Souza Silva.

O pretendente: MARCOS CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: frentista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 05/09/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo fi lho de Pedro Sergio dos Santos e 
de Severina Pereira da Silva Santos. A pretendente: SUZANA BORGES LEMOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo fi lha de Silas Lemos e de 
Rosa Maria Borges Lemos.

O pretendente: ARNIS VISVALDIS SPRANCMANIS, profi ssão: advogado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Indiana, EUA, data-nascimento: 07/08/1958, residente 
e domiciliado em Nova York, fi lho de Vilmars Sprancmanis e de Edite Elza Kalnins. A 
pretendente: LUCY PAULA SILVA COSTA, profi ssão: advogado, estado civil: solteira, 
naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 11/03/1969, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo fi lha de Mario Bispo Costa e de Alice Maria da Silva Costa.

O pretendente: WESLEY GONÇALVES DE BRITO, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 01/03/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gedeon Nery de Brito e de Eliene 
Gonçalves Santos. A pretendente: MARIANA CRISTINA MANNO, profi ssão: econo-
mista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Gilson Manno e 
de Ana Maria da Silva Manno.

O pretendente: LENNON OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: assistente fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/11/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Sydnei Inacio de Souza e de Cleusa de Oliveira de 
Souza. A pretendente: PRISCIANE FRACONERI DE SOUZA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo fi lha de Pedro Alves de Souza e de 
Neuza Telma Fraconeri de Souza.

O pretendente: BRUNO MARTINELLI, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1991, residente e 
domiciliado em Franco da Rocha, SP, fi lho de Marcelo Martinelli e de Sonia Regina 
Lopes Martinelli. A pretendente: YNGRID MIRANDA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1997, residente 
e domiciliada neste Ditrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Henrique de Almeida e de 
Claudia Cristina Miranda.

O pretendente: EDUARDO DUARTE DA SILVA, profi ssão: confeiteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/05/1989, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Josuel Bezerra da Silva e de Beatriz Duarte 
Gonçalves da Silva. A pretendente: ANA IZABEL SERAFIM, profi ssão: coordenadora 
de restaurante, estado civil: divorciada, naturalidade: Cupira, PE, data-nascimento: 
26/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Serafi m 
da Silva e de Francisca Ferreira Serafi m.

O pretendente: CARLOS PEREIRA MARTINS, profi ssão: técnico de química, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaobim, MG, data-nascimento: 28/01/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo fi lho de Darci Carlos Martins e de Nilda Pereira Martins. 
A pretendente: KENIA NAZARET DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Teixeira da Silva e de Tereza Nazaret da Silva.

O pretendente: WILIAM ROMA DE SANTANA, profi ssão: detetizador, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 09/06/1966, residente e domiciliado 
em Barueri, SP, fi lho de Darilio Souza de Santana e de Elizabete Domingas de Roma. 
A pretendente: DÉBORA DE BARROS OLIVEIRA DE ARAUJO, profi ssão: diarista, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1972, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Procópio de Oliveira e de 
Debora de Barros Oliveira.

O pretendente: PAULO OLIVEIRA AMARO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 06/09/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Oliveira Amaro. A pretendente: JUCÉLIA MAR-
QUES DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Natanael Marques de Oliveira e de Maria Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ PEREIRA SINDÔ, profi ssão: cozinheiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 25/02/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira Sindô e de Maria Ana Pereira. A preten-
dente: ELIANDE DIAS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Esperança, PB, data-nascimento: 22/08/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Francisco Sobrinho e de Mariana Dias da Silva.

O pretendente: DIEGO CAVALCANTE DOS SANTOS, profi ssão: ofi cial de saúde, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alcides dos Santos 
e de Silvana Feitoza Cavalcante dos Santos. A pretendente: TAYARA DE ALMEIDA 
SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio Valim dos Santos e de Cristiane de Almeida Chagas Santos.

O pretendente: HELITON NEGRÃO DE OLIVEIRA ANICETO SILVA, profi ssão: moto-
rista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1976, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Edson Aniceto Silva e de Eliane Negrão 
de Oliveira Aniceto Silva. A pretendente: LAUDICÉIA MARIA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 30/04/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente da Silva e 
de Creuza Maria da Silva.

O pretendente: DANIEL SOUZA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Deus Ferreira da Silva e de Antonia Maria 
Oliveira de Souza. A pretendente: FERNANDA XAVIER RIBEIRO, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Ribamar dos Anjos Ribeiro 
e de Adriana Aparecida Xavier.

O pretendente: ELIAS NUCCI JÚNIOR, profi ssão: técnico de informática, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Nucci e de Marli Ferreira da Silva 
Nucci. A pretendente: LAUANY VITÓRIA PEREIRA NEVES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jazanias Vieiras das Neves e de 
Rosana Pereira da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, profi ssão: faxineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Uruoca, CE, data-nascimento: 01/05/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga de Sousa e de Iraci Vicente 
de Sousa. A pretendente: JOSENILDA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 13/09/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdenice Maria da Silva.

O pretendente: EVERTON RICARDO BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Batista dos Santos e de Rosângela Batista dos 
Santos. A pretendente: RIVANDA ARAÚJO DOS REIS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tomar do Geru, SE, data-nascimento: 07/05/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Oliveira Reis e de Josefa Lima de Araújo.

O pretendente: ADILSON JOSÉ CARDOSO RAMOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barras, PI, data-nascimento: 21/01/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ramos e de Maria da 
Conceição Cardoso. A pretendente: LILIANE SOUZA SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joseval Teles dos Santos 
e de Rita Juvino de Souza.

O pretendente: FAGNER SACRAMENTO SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 03/02/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos de Oliveira Silva e de 
Flora do Sacramento Silva. A pretendente: SAMANTA CRISTINA GONÇALVES DE 
ASSIS, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/12/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Pedro de Assis e de Dirce Gonçalves Teixeira.

O pretendente: HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Espedito Pinto da Silva e de Maria de 
Oliveira Silva. A pretendente: CAMILA DE SOUZA MENDES, profi ssão: analista fi scal, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Cristina de Souza Mendes.
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como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo

O pretendente: BENNERGES DEIVYSON SILVA DE FREITAS, profi ssão: ajudante de 
padeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 21/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Basilio Felix de Freitas e de Maria 
Lucia da Silva. A pretendente: LARISSA CARVALHO BARBOSA, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Ferreira Barbosa e de 
Roseni Carvalho.

O pretendente: FLORISVALDO DA SILVEIRA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colorado, PR, data-nascimento: 25/12/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinval da Silveira Silva e de Floriza Oliveira Silva. A 
pretendente: ROSANGELA PONTES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Pontes e de Catarina Morais Pontes.

O pretendente: WALLAN LUCAS QUEIROZ DA SILVA, profi ssão: agente de higienização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Alexandre da Silva e de Simone 
Nunes Queiroz. A pretendente: RUANA CRISTINE ALVES DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Alves de Souza e de Claudia da Silva.

O pretendente: DIEGO PEREIRA LIMA DA SILVA, profi ssão: metalúgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carvalho da Silva e de Diracy Pereira Lima. A 
pretendente: RENATA DE OLIVEIRA DIAS, profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neide de Oliveira Dias.

O pretendente: LUCAS SOARES PEDRAZA, profi ssão: enfestador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, fi lho de Luis Marcelo Pedraza e de Silvania Soares da Silva. A pretendente: 
HERLEN NOGUEIRA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
fi lha de Eli Barbosa da Silva e de Fabiane Nogueira Rodrigues.

O pretendente: ELIAS CONCEIÇÃO ALVES, profi ssão: armador de ferragem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 25/04/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carmelito Rocha Alves e de Luzia da Conceição. A 
pretendente: LUZIA BARBOSA DO NASCIMENTO, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Boquira, BA, data-nascimento: 06/04/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Messias do Nascimento e de Tereza Pereira Barbosa.

O pretendente: GILDÁSIO SABINO DOS SANTOS, profi ssão: técnico eletrônica, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Jitaúna, BA, data-nascimento: 02/02/1959, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Liberato Sabino dos Santos e de Cecília 
Maria de Jesus. A pretendente: TELMA DE LIMA HONORATO, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1980, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Martins de Lima.

O pretendente: MESSIAS FERREIRA DA SILVA, profi ssão: montador de fotolitos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Pilar, AL, data-nascimento: 11/10/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Messias Ferreira de Oliveira e de Creuza Ferreira da 
Silva. A pretendente: EDILENE SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Boa Vista do Tupim, BA, data-nascimento: 23/06/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dejanira Moreira dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS OZUNA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Ozuna Gomez e de Maria José 
dos Santos Ozuna. A pretendente: BRUNA CAROLINA FONSECA, profi ssão: professora 
de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis Fonseca e de 
Geni Madalena Rezende Fonseca.

O pretendente: LUIZ OTAVIO DA CRUZ SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1993, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Sebastiao Ferreira da Silva e de Neusa Maria da Cruz Silva. A pretendente: 
CÍNTIA DE SANTANA CAMARGO, profi ssão: supervisora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo fi lha de Pedro Inacio de Camargo e de Maria de Santana.

O pretendente: DIEGO ABREU DE OLIVEIRA VAZ, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eleandro de Oliveira Vaz e de Luciana Abreu de Oliveira. 
A pretendente: STEPHANNY DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Porto Franco, MA, data-nascimento: 25/08/1999, residente e domiciliada neste, 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josivaldo Jesus Silva e de Maria Zelia de Oliveira Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA OKIDA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/05/1989, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Julio Sigueru Okida e de Eliana Oliveira da Silva Okida. A pretendente: 
SHIRLEY FÉLIX PAZ, profi ssão: técnica de hemoterapia, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ivan Quintino Paz e de Francisca Reijane Félix Paz.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JUSCELINO MARTINS PIRES, profi ssão: mecânico de autos/pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo fi lho de Rosalvo Martins Pires e de Juscelina Martins 
de Oliveira Pires. A pretendente: GLEICE SOUZA DOS SANTOS FREITAS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Gomes de 
Freitas e de Sonia Souza dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO SOUSA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/05/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Sampaio da Silva e de Antonice Sousa Costa da Silva. 
A pretendente: EDILÂNIA BARBOSA DE SOUZA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Wanderley, BA, data-nascimento: 31/07/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dermivaldo Alves de Souza e de Edilúcia Barbosa Cedro.

O pretendente: MIQUEIAS DA SILVA FURTADO, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Furtado e de Maria Isabel da Silva Furtado. A 
pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: Girau do Ponciano, AL, data-nascimento: 09/07/1992, residente e domiciliada 
em Arapiraca, AL, fi lha de José Pedro dos Santos e de Maria Salete dos Santos.

O pretendente: WESLEY CESAR ALVES DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Donizeti da Silva e de Maria da Soledade da 
Cunha Alves. A pretendente: MARIA ESTELLA BORGES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Carlos Alberto de Oliveira e de 
Marlucia Borges de Carvalho.

O pretendente: ISAAC DE ALMEIDA CARNEIRO, profi ssão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 27/05/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de Almeida Carneiro Filho e de Dorivalda 
Almeida Carneiro. A pretendente: MAYARA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: diarista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dener dos Santos e de Claudia Ines da Silva.

O pretendente: ROBSON ALVES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 19/04/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Assis Netto dos Santos e de Ila Alves 
dos Santos. A pretendente: GLEICE MARCELINO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Francisco da Silva e de Amara Marcelino da Silva.

O pretendente: ALEX DIAS DE QUEIROZ DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/11/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionisio Fidelis dos Santos e de Maria 
Marinez Dias de Queiroz dos Santos. A pretendente: LAYSE EVANGELISTA SOBRAL 
BEZERRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande, PB, 
data-nascimento: 07/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edivaldo Sobral Bezerra e de Vera Lucia Evangelista.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: técnico de informatica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/09/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Lucia da Silva Nascimento. A 
pretendente: CAROLINE CASSIMIRO OLIVEIRA DO CARMO, profi ssão: secretaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gonzaga do Carmo e de Ivani 
Cassimiro de Oliveira do Carmo.

O pretendente: NAUM NATÃ SALATHIEL BALBINO JÚNIOR, profi ssão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Naum Natã Salathiel Balbino e de Nilza Nascimento 
dos Santos Balbino. A pretendente: CÍNTIA SOUSA SILVA, profi ssão: analista de prevenção 
à fraude, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/09/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel da Costa Silva e de 
Raileany Francisca Brito Sousa Silva.

O pretendente: GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leandro Carlos de Oliveira e de Vanessa de 
Araujo Galvão Oliveira. A pretendente: ALANNYS LEAL PEREIRA, profi ssão: telefonista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudete Aparecida Leal Pereira.

O pretendente: LUCIANO JESUS FERNANDES, profi ssão: técnico de atendimento 
avançad, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo fi lho de José Carlos de Jesus Fernandes e 
de Noemia Maria Moura Fernandes. A pretendente: ARIANE CARINA DA SILVA SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
19/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito,  São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto dos 
Santos e de Marli Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: RENAN NUNES PEIXOTO, profi ssão: meia ofi cial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Nunes Peixoto e de Solange Aparecida da Silva. 
A pretendente: DANIELE GOMES MOREIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo fi lha de Juraci Moreira e de Marileide Gomes Moreira.

O pretendente: MARCELO CESÁRIO DA CRUZ, profi ssão: contador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cesario da Cruz e de Antonia Maria da Cruz. A 
pretendente: ANDRÉA CRISLAINE MARQUES BRANDÃO, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, data-nascimento: 01/06/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalgisa Maria Brandão.

O pretendente: MAURICIO MARQUES HERNANDEZ, profi ssão: consultor de saúde 
suplementar, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio Hernandez 
e de Conceição Marques Hernandez. A pretendente: MYRIAM ROSE DO CARMO 
SEBASTIÃO, profi ssão: auxiliar de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Carlos Tadeu Sebastião e de Creusa do Carmo Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS RAYMUNDO JUNIOR, profi ssão: assistente de 
logística, estado civil: solteiro, naturalidade: Butantã, SP, data-nascimento: 23/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Raymundo 
e de Izilda do Nascimento. A pretendente: ELIANE DOS SANTOS PAIXÃO, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Sapeaçu, BA, data-nascimento: 
23/12/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson da 
Paixão e de Maria Crispiniana dos Santos Paixão.

O pretendente: WILLIANS TADEU SATYRO, profi ssão: coordenador de facilitis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Roberto Satyro e de 
Clarice Alves Satyro. A pretendente: VANESSA FERREIRA SILVA, profi ssão: técnica 
de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Quixelô, CE, data-nascimento: 
01/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de 
Assis da Silva e de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: THIAGO SILVINO SILVA, profi ssão: desenhista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderson Silvino Silva e de Marta André Silva. A 
pretendente: LAUDICÉIA BATISTA DO NASCIMENTO, profi ssão: recursos humanos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/05/1983, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Geraldo Batista do Nascimento e de 
Maria Izabel Pereira do Nascimento.
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O pretendente: CARLOS MARCIO DA SILVA FREITAS, profi ssão: publicitário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São João de Meriti, RJ, data-nascimento: 09/04/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Leite de Freitas e de Iraci da 
Silva Freitas. A pretendente: MÔNICA BOGGIO, profi ssão: artesã, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sergio Americo Boggio e de Maria Augusta Boggio.

O pretendente: CLAUS ANDERSEN, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Copenhague - Dinamarca,, data-nascimento: 12/12/1968, residente 
e domiciliado em Copenhague - Dinamarca, fi lho de Jan Andersen e de Lilli Kebel. A 
pretendente: MARIA CAROLINA MARTINS MENDONÇA, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 28/02/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz de Souza Mendonça e de Claudia Mara 
Martins.

O pretendente: GUILHERME MARIANO PIMENTEL MEIRA, profi ssão: economista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Monteiro Fernandes 
Meira e de Dirce de Fátima Pimentel Meira. A pretendente: ALINE DA SILVA GOMES, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Damasceno de Abreu Gomes e de Maria de Fátima Sousa da Silva.

O pretendente: ROBERT WILLIAN ADANS NASCIMENTO, profi ssão: assistente de 
TI, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helvecio Nascimento e de Maria 
Aparecida da Silva Souza Nascimento. A pretendente: FERNANDA GASPARETE 
SANTOS, profi ssão: analista fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/01/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ubirajara de Paula Santos e de Yara Bianchine Gasparete Santos.

O pretendente: RURIO YAMAMOTO JUNIOR, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rurio Yamamoto e de Maria de Lourdes Vale 
dos Santos. A pretendente: BEATRIZ TIEKO MASHIBA, profi ssão: agente de viagens, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Sadao Mashiba e de Isaura 
Hatsue Iida Mashiba.

O pretendente: JESSÉ LOURENÇO TAVARES, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Era, MG, data-nascimento: 25/12/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Lourenço Tavares e de Maria Amélia da 
Rocha. A pretendente: JOSEFA PEREIRA DA SILVA, profi ssão:, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 28/09/1979, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Pereira dos Santos e de Maria Marina da Silva.

O pretendente: SILVIO RICARDO SUGUIYAMA GALVÃO PEREIRA, profi ssão: corretor 
de imóveis, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/07/1963, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedicto Galvão 
Pereira e de Eiko Suguiyama Galvão Pereira. A pretendente: FERNANDA MARQUES, 
profi ssão: supervisora administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/07/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Douglas Marques e de Sandra Regina da Silva.

Soluções inovadoras e 
tecnologias de vanguarda

A Cummins Brasil fortaleceu sua linha 

de produtos ao lançar o motor X13 e novo 

pacote de pós-tratamento U Module, para 

atender a caminhões de alta potência

Baseado no Cummins X12, versão que inaugurou um 
novo padrão de plataforma global de motores pesados 

em 2017 e sucesso global da companhia, o X13 chega 
como mais uma solução da fabricante para serviços de 
longa distância. Considerando as mesmas dimensões 
do X12, a nova motorização traz potência e torque mais 
elevados - de 480 cv a 560 cv e torque de 2.400 a 2.600 
Nm contra 380 cv a 490 cv e 2.000 a 2.300 Nm.

O X13 segue a tendência de downsizing consolidada 
dentro dos trabalhos de engenharia da Cummins Brasil 
com torques mais elevados, rotações mais baixas e, 
consequentemente, consumo de combustível mais 
equilibrado em contribuição ao sistema de injeção de 
combustível Cummins Xtra-High Pressure (XPI) de alta 

precisão. Desenvolvido para atender às diversas normas 
internacionais em requisitos de emissões, o novo motor 
começa a ser produzido na China a partir de 2020.

Após desenvolver o sistema de pós-tratamento Euro 
VI Single Module, 60% menor e 40% mais leve quando 
comparado aos sistemas que atendem ao mesmo nível de 
emissões, a Cummins Emission Solutions (CES) amplia 
portfólio de soluções e exibe durante a Fenatran 2019 
um novo range de equipamento para o atendimento 
das normas de emissões que entram em vigor em 2022.

O Euro VI U Module foi desenvolvido pela CES para 
caminhões de alta potência. Trata-se de um novo layout, 
com instalação bastante simplifi cada, baseado no Euro VI 
Single Module para motores acima de 8.9 litros, perfeita-
mente adequado à arquitetura dos veículos Heavy Duty.

A solução digital Cummins Connected Diagnostics™ 
é um sistema de monitoramento remoto avançado de-
senvolvido pela companhia que, por meio da telemática, 
conecta o motor para diagnóstico imediato com o forne-
cimento em tempo real de informações valiosas como 
de alertas de falhas, além de intervenções preventivas.

O espaço de produção da empresa, que fi ca em 

Guarulhos, conta com equipe qualifi cada

e tecnologia de ponta.

Al/Cummins

Al/Cummins
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Especial

#tenhacicatrizes

Reinaldo Nogueira

(des)Humanização Digital

Reinaldo Nogueira (*)

Você deve estar acompanhando as mídias 
especializadas onde Transformação Digital 

virou a página da vez! Empresas que nunca es-
tiveram próximas ao tema, e sim e tão somente 
da tecnologia, abraçaram a causa! Pessoas que 
nunca estiveram próximos ao tema, sim....abra-
çaram também a causa!

Provavelmente isto já ocorreu há algum tempo. 
Vamos lembrar juntos? lembra do lançamento do 
ERP (Enterprise Resource Planning? Este é 

aquele programa de computador que tinha a 

proposta de integrar tudo: desde o fi nanceiro 

até a produção em uma empresa) onde havia 
um efeito Roberto Carlos onde “...daqui pra 

frente...tudo vai ser diferente...”

E o que ocorreu após isto? sim uma revolu-
ção ...mas não a promessa inicial de que todos 
os processos funcionariam 100%, que tudo na 
empresa se encaixaria bem.

Outro assunto que tomou a mídia especializada 
foi o Bug do Milênio. Lembra? tudo deveria 
parar naquele momento crucial da virada do 
milênio, onde até aviões deveriam despencar dos 
céus, elevadores também, telefones, sistemas, 
bancos...tudo deveria parar!! enfi m um caos. 
Aconteceu?

Bom, se você me emprestar uma pá, poderei 
cavar mais e mais e voltar ao início da internet, 

quando os “especialistas” disseram que o rádio 
acabaria por conta da internet. Acabou? também 
disseram muitas coisas sobre os livros... ahhh 
os livros... que já foram quase que literalmente 
crucifi cados por serem acusados de destruidores 
de Igrejas...pois o livro substituiria a forma de 
se passar conhecimento até então...que eram 
os murais das Igrejas. Tanto os livros quanto as 
Igrejas vão muito bem Obrigado!

O que dizer então, após este paralelo, sobre 
a Transformação Digital? ela veio para mudar 
tudo e meses à frente chegaremos a dizer que 
tudo não passou de uma “viagem” como nos 
temas anteriores refl etidos aqui neste artigo?

E sobre minha opinião? Sim, eu acho que a 
Transformação Digital veio para fi car. Ela é uma 
Transformação Digital e Transformação Humana 
ao mesmo tempo. Entendo que as duas andam 
em conjunto e deverão produzir um resultado 
fabuloso para a humanidade. Eu repito..para a 
Humanidade!

Vivemos em um período onde esta-

mos desHumanizando nossas relações em 

nome da aplicação da tecnologia

Nossos comportamentos estão se tornando 
totalmente autônomos e, na busca da perfeição, 
estamos dizendo aos quatro ventos (são quatro 
mesmo!! rs rs) que os humanos nos remetem aos 
erros e perdas. Deveríamos então substituir mo-
toristas por carros 100% autônomos ...e achamos 
isto muito legal...dizer que entramos em um carro 
autônomo... sem ninguém para conversar...isto 

é um SONHO ...não é? só que não!
Vivemos em um mundo onde ter uma loja 

sem ninguém para nos atender, ou como al-
guns dizem, sem ninguém para “...nos encher 

a pa ciência...” tornou-se um Nirvana! Sim, as 
pessoas estão contentes e acham “cool” não 
ter ninguém, absolutamente, ninguém em seu 
caminho.

A tecnologia veio para nos ajudar e servir.  

Este dilema é antigo, mas em lugar algum 

veio escrito que não deveria ser humanizada.

Veja, no sentido geral do tema, que a Tecnologia 
não é vilã! Ela veio até aqui para nos ajudar e nos 
Transformar (Digital e Humanamente falando). 
Então cabe a pergunta: por que queremos tanto 
eliminar a interface humana? por que queremos 
simplesmente retirar o elemento humano da his-
tória? em todos os momentos em que isto ocorreu, 
a própria história mostra que isto não funcionou!

Projetos de Tecnologia deveriam conter uma 
fase chamada: Humanização Digital!

Por fi m, vale dizer que qualquer projeto de 
novas tecnologias, deveria conter uma fase 
chamada: Humanização Digital! onde haveria 
a transição de hábitos, comportamentos e 
competências dos colaboradores atuais para o 
novo modelo! não simplesmente: Descartar o 
Humano, Descartar o Conhecimento, Descartar 
a Experiência! Pense nisso!!!

ahhhhh...antes que você me pergunte: desu-
manizar ou desHumanizar? fi ca a seu critério!

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
é Professor Mestre em Engenharia com Ênfase em 

Tecnologia da Informação. Administrador de Empresas 
e com pós Graduação em Gestão de Projetos e 

Governança Corporativa. Possui experiência  global 
em Gestão Estratégica na Oracle Corporation, PePsico 

Corporation e Google. Atuou como Executivo no Grupo 
Abril entre outras empresas nacionais de relevância 

no segmento. Atualmente é Executivo da TI 360 (www.
projetoti360.com) e professor dos programas de MBA da 

ESPM, FIA/USP, BSP entre outros.

Pedro Peduzzi/ABr

Essa é a rotina dos pro-
fissionais diretamente 

ligados à segurança do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro.

Diante de atividades tão di-
versas e complexas, o ministro-
-chefe do Gabinete de Seguran-
ça Institucional (GSI), general 
Augusto Heleno, resume o 
perfi l desse profi ssional como 
sendo "uma mistura de Bat-
man, Superman e Mandrake”. 
Ou, nas palavras do secretário 
de Segurança e Coordenação 
Presidencial, general Luiz 
Fernando Baganha, “um profi ssional com capacidade física, con-
centração, discernimento, arrojo na medida exata, autocontrole, 
determinação, conhecimento técnico profi ssional”. O general é 
um dos responsáveis pela seleção das equipes.

“Nosso trabalho vai além de ternos com trabucos. Temos de 
acompanhar os avanços tecnológicos, que acontecem quase dia-
riamente. Para tanto, precisamos de infraestrutura compatível 
para buscar o aperfeiçoamento de nosso aparato de segurança”, 
explicou o general Heleno, momentos antes de a visita ser iniciada, 
com a apresentação de plataformas bem realistas de simulação 
individual e coletiva de direção, para os profi ssionais que atuam 
no comboio presidencial.

Conheça a rotina 
dos profi ssionais da 
segurança presidencial

Fotos: Marcelo Camargo/ABr

Estar disposto a cumprir jornadas de 24 horas, com 
alto nível de concentração; participar constantemente 
de treinamentos que envolvem lutas, natação, corrida, 
condicionamento físico, manuseio de armas, explosivos 
e agentes químicos; e até mesmo aulas de conduta, 
para saber como lidar com público e autoridades. E por 
fi m, exercer também atividades administrativas. A folga 
só vem após três dias de trabalho

“Não abrimos mão da qua-
lidade de nosso pessoal, que 
é escolhido a dedo. Eles têm 
de ter cara de jogador de pô-
quer [no sentido de não deixar 
sua estratégia ser percebida]. 
Aqui é lugar de pessoas com 
bom senso. Selecionamos as 
pessoas certas para os lugares 
certos”, acrescentou o ministro. 
A seleção é bastante rigorosa, 
até pela natureza da atividade. 
As indicações dos candidatos 
normalmente são feitas pelas 
chefi as das forças auxiliares, 
entre elas polícias Federal, Ro-
doviária Federal e Civil, Corpo 
de Bombeiros, Abin, além de 
agentes penitenciários e das 

próprias Forças Armadas.

De acordo com o coordenador de Segurança Presidencial do 
GSI, major Loureiro, os candidatos indicados passam por cinco 
meses de treinamento até serem colocados para atuar na proteção 
do presidente, seu vice e seus familiares. “Depois de passar por 
esse período de qualifi cação, ele passa a fazer cursos de manu-
tenção de padrões. Caso não mantenha os padrões desejados, 
ele volta à etapa de qualifi cação para fazer readaptação”, explica 
o coordenador.

Para o general Baganha, a atividade mais complicada ocorre 
quando o profi ssional está a serviço da autoridade, quando 

cumpre expediente de 24 horas 
seguidas, das 7h às 7h. “É uma 
jornada bastante cansativa e 
de execução complicada em 
função do alto grau de con-
centração ao longo de todas as 
24 horas”, explicou o general. 
Nos demais dias, o expediente 
vai das 9h às 17h. 

“Quando o presidente tem, 
por exemplo, quatro viagens, há 
um esgotamento muito grande 
do nosso pessoal, porque preci-
samos de escalão avançado em 
cada lugar, mais o pessoal que 
o acompanha. Os trabalhos são 
extremamente exaustivos por-
que o sujeito passa a noite em 
um corredor, descansa apenas 
3 ou 4 horas, e assume outra 
missão no dia seguinte”, disse 
o general Heleno.

Ele explica que, devido às quebras de protocolos comuns ao 
atual e a ex-presidentes, é necessário dar fl exibilidade a tudo que 
é planejado com relação aos procedimentos. “Os presidentes são 
alvos e clientes de sua segurança”, disse. Heleno já trabalhou na 
segurança dos ex-presidentes Fernando Collor e Itamar Franco, 
além do atual presidente. “É preciso entender que cada autoridade 
tem uma personalidade diferente e que tem de ser respeitada. 
É com ela que temos de lidar”, acrescentou.

O ministro disse ter fi cado preocupado com a quebra de 
protocolo de Jair Bolsonaro durante as comemorações do 7 de 
setembro, em especial com o risco de algum objeto ser jogado 
do alto de uma plataforma que estava acima do presidente. “Não 
estava previsto que ele estivesse ali”, disse ao destacar que o 
comportamento imponderável das autoridades é sempre algo 
que aumenta os riscos. As ações de segurança presidencial são 
distribuídas em três áreas. A de segurança imediata é a que atua 
mais próxima ao presidente. Em seguida tem a área de segurança 
aproximada e, mais distante, a área de segurança afastada.

A capacidade de fl exibilizar o que foi previamente planejado é 
fundamental para lidar também com outros fatores imponderáveis 
que podem ocorrer nessas três áreas. “Outro dia estávamos nos 
deslocando de Guaratinguetá, indo em direção à Academia Militar 
[das Agulhas Negras]. O presidente preferiu usar comboio moto-
rizado. Ocorre que um dos batedores foi acidentado e tivemos de 
fi car um tempo parados na estrada. Essa é uma situação onde a 
ameaça, que não existia inicialmente, passou a existir devido à 
demora dele naquele local à noite”.

Diante da experiência que tem no planejamento das ações 
de segurança presidencial, Heleno diz que nunca há situações 
100% seguras. “Isso não existe. O que a gente faz é tomar 
todas as precauções. Até porque se o autor [de um eventual 
atentado] estiver disposto a morrer, ele provavelmente co-
meterá o atentado”.Seleção dos agentes de segurança é bastante rigorosa.

Os candidatos passam por cinco meses de treinamento até serem colocados para 
atuar na proteção do presidente.

Agentes simulam esquema de segurança em caso de 
ataque ao presidente da República.

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 
Augusto Heleno.
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