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“É mais fácil enganar 
as pessoas do que 
convencê-las de 
que elas foram 
enganadas”.
Mark Twain (1835/1910)
Escritor norte-americano
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O Brasil deve registrar 
quase 60 mil novos 
casos de câncer de 

mama em 2019, e a prevenção 
a consequências mais graves 
dessa doença com o diag-
nóstico precoce esbarra em 
desigualdades regionais e de 
escolaridade. Ao participar, 
ontem (7), do lançamento da 
campanha Outubro Rosa, do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca), a chefe da Divisão 
de Pesquisa Populacional do 
instituto, Liz Almeida, pediu 
atenção a essa disparidade e 
apresentou dados.

A última Pesquisa Nacional 
de Saúde sobre o tema, de 

Desigualdades impactam 
diagnóstico precoce do 
câncer de mama no país

2013, mostra que, entre as 
brasileiras de 50 a 69 anos, 
passa de 80% o percentual das 
que fi zeram mamografi a nos 
últimos dois anos, se forem 
levadas em conta apenas as 
que têm nível superior. Entre 
as mulheres sem instrução ou 
com nível fundamental incom-
pleto, esse percentual cai para 
cerca de 50%, e chega a menos 
de 30% na Região Norte. “Em 
cada região precisamos dar 
uma atenção diferenciada a 
questões como grau de infor-
mação, qual é a possibilidade de 
acessar os exames preventivos 
e o tratamento”, explicou a 
pesquisadora. 

Mesmo entre as capitais há 
grande desigualdade na busca 
pela mamografi a. Dados de 
2018 da pesquisa Vigitel, do 
Ministério da Saúde, mostram 
que em Boa Vista, Rio Branco, 
Fortaleza e Macapá, menos de 
70% das mulheres de 50 a 69 
anos fi zeram mamografi a nos 
últimos dois anos. Já em Sal-
vador, esse percentual chega 
a 86%, e também superam os 
80% Curitiba, Porto Velho, 
Palmas, São Paulo Porto Alegre 
e Vitória. “O mais importante é 
estudar em cada região quais são 
os pontos mais críticos, e trazer 
essa população para também 
discutir soluções muito parti-

Quando diagnosticado em seu estágio inicial, o câncer de mama pode ter mais de 90% de chances 

de cura e maior possibilidade de preservação da mama.

culares”, disse a pesquisadora. 
“Não é tirar uma ideia mira-

bolante da carteira. É ver com 
a população quais são as mais 

prováveis soluções”, acrescen-
tou. Quando diagnosticado em 
seu estágio inicial, o câncer de 
mama pode ter mais de 90% 

de chances de cura, além de 
permitir tratamentos menos 
agressivos e maior possibilidade 
de preservação da mama (ABr).

Estudo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) in-
dica que as vendas referentes 
ao Dia das Crianças deverão 
ter crescimento de 4,4% em 
relação a 2018, alcançando o 
terceiro ano consecutivo de 
alta, já descontada a infl ação. 
A data, a terceira mais impor-
tante do calendário do varejo 
nacional, atrás do Natal e Dia 
das Mães, deve movimentar R$ 
7,8 bilhões em 2019.

Entre os itens mais procu-
rados, brinquedos e eletroele-
trônicos deverão apresentar o 
melhor desempenho, com alta 
esperada de 8,2%. As peças de 
vestuário e calçados aparecem 
na segunda colocação (4,5%), 
seguidas por produtos adquiri-
dos em hiper e supermercados 
(3,5%). As livrarias e papela-
rias, que têm perdido espaço 
no varejo nos últimos anos, 

A data deve movimentar R$ 7,8 bilhões em 2019.

A produção de veículos caiu 
8,3% em setembro na compa-
ração com agosto. Segundo o 
balanço divulgado ontem (7), 
em São Paulo, pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfa-
vea), foram fabricadas 247,3 
mil unidades em setembro, 
contra 269,8 mil de agosto. 
Em relação a setembro do ano 
passado, o número representa 
uma alta de 10,9%. 

No acumulado de 2019, a 
produção automobilística re-
gistra um crescimento de 2,9%, 
com um total de 2,26 milhões 
de unidades em nove meses. 

As exportações acumulam queda de 35,6% de janeiro

a setembro.

O Governo do Estado de São 
Paulo entregou ontem (7) 180 
ônibus escolares que serão 
utilizados para o transporte 
escolar de 144 municípios em 
todo o Estado. Para aquisição 
dos 180 ônibus, foram investi-
dos cerca de R$ 40,7 milhões. 
O valor unitário de cada ônibus 
é R$ 226,5 mil. A compra faz 
parte do “Programa Caminho 
da Escola”, criado pelo Fundo 
Nacional do Desenvolvimento 
da Educação, vinculado ao 
MEC.

“Transporte escolar é um dos 
maiores desafi os que nós temos 
para os municípios e para esta-
dos. Por todos os aspectos, pelo 
fi nanceiro, mas também pela 
logística e pela responsabilida-
de de se transportar milhares 
e milhões de crianças todos 
os dias”, disse o Secretário da 

Educação, Rossieli Soares. Os 
veículos têm características 
que permitem circulação tanto 
em zonas urbanas quanto em 
zonas rurais, sob condições 
severas de operação. Eles 
comportam até 44 estudantes 
sentados, além do condutor.

Os ônibus também estão 
equipados com dispositivo de 
acessibilidade. Uma poltrona 
móvel, que pode ser deslo-
cada, garante o embarque e 
desembarque dos estudantes 
com defi ciência ou mobilidade 
reduzida.

Por meio da parceria com os 
municípios e o investimento 
no transporte escolar, o Go-
verno de São Paulo garante 
o acesso e permanência dos 
estudantes nas escolas e a 
segurança no deslocamento 
até elas (SEESP).

Os veículos têm características que permitem circulação tanto 

em zonas urbanas quanto em zonas rurais.
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Ceagesp na Desestatização
A Ceagesp foi incluída no Pro-

grama Nacional de Desestatização, 
conforme Decreto publicado no 
DOU de ontem (7). O documento 
designa o BNDES como responsá-
vel pela execução e acompanha-
mento dos atos necessários à sua 
desestatização. É uma empresa 
pública federal, sob a forma de 
S/A. Ela representa um importante 
elo na cadeia de abastecimento de 
produtos hortícolas.

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e a Secretaria 
Nacional do Consumidor (Se-
nacom) lançaram ontem (7) 
um projeto-piloto que integra 
a plataforma (consumidor.
gov.br) ao processo judicial 
eletrônico (PJE). A ideia é 
que quem acionar o Judiciário 
para resolver uma disputa com 
alguma empresa, seja automa-
ticamente direcionado para o 
canal de conciliação mantido 
pela Senacom, de modo a tentar 
resolver o confl ito mais rápido, 
paralelamente à tramitação do 
processo judicial.

No (consumidor.gov.br), o 
consumidor pode tratar do pro-
blema diretamente com a em-
presa, sem que seja necessário 
um intermediador, acelerando 
a resolução de confl itos. Segun-
do dados da plataforma, há hoje 
574 empresas cadastradas e a 

Tomaz Silva/ABr

Dia das Crianças: CNC projeta maior 
alta de vendas em seis anos

destaca Fabio Bentes, econo-
mista da CNC. 

O primeiro semestre de 2019 
foi marcado pela difi culdade 
do setor em acelerar o ritmo 
das vendas - do ponto de vista 
das datas comemorativas. Para 
Bentes, “o resgate parcial do 
nível de atividade no varejo no 
Dia das Crianças é resultado 
da combinação entre infl ação 
baixa, parcelamentos mais 
longos e disponibilização de 
recursos extraordinários para 
o consumo”.

Dos 11 itens avaliados pela 
pesquisa, cinco estão mais ba-
ratos do que há um ano: roupas 
infantis (-4,0%), tênis (-3,0%), 
chocolates (-1,4%), bicicletas 
(-0,8%) e brinquedos em ge-
ral (-0,5%). Por outro lado, 
livros (+26,8%) e entradas de 
cinema (+14,3%) apresentam 
variações de preços acima da 
média (AC/CNC).

deverão faturar menos 4,1% 
com a data este ano. 

São Paulo (R$ 2,2 bilhões), 
Minas Gerais (R$ 772 milhões), 
Rio de Janeiro (712 milhões) 
e Rio Grande do Sul (R$ 611 
milhões) deverão responder 
por mais da metade (55%) do 

total movimentado em 2019. 
“Medidas de estímulo à eco-

nomia, como a liberação de 
saques no FGTS e PIS/Pasep, 
além dos juros básicos em 
novo piso histórico, tendem 
a favorecer as datas do varejo 
nesta segunda metade de ano”, 

Os cientistas Willian Kailin, 
Peter Ratcliffe e Gress Semenza 
venceram ontem (7) o Nobel de 
Medicina, que premiou pesqui-
sas responsáveis por descobrir 
o modo como as células usam 
o oxigênio.

Esse mecanismo é crucial para 
manter a célula em boa saúde, 
e sua descoberta abre caminho 
para a compreensão de doenças 
que vão de anemia a tumores.

O mais velho dos três ven-
cedores é o britânico Ratcli-
ffe, de 65 anos, egresso da 
Universidade de Cambridge 
e especialista em nefrologia 
pela Universidade de Oxford. 
Atualmente, dirige o Centro de 
Estudos Clínicos do Instituto 
Francis Crick, de Londres, e é 

membro do Instituto Ludwig 
para Pesquisas sobre o Câncer.

Já o americano Semenza, 63, 
estudou biologia em Harvard e 
na Universidade da Pensilvânia. 
Especializou-se em pediatria 
na Universidade Duke e, desde 
1999, dá aulas na Universidade 
Johns Hopkins, onde também 
dirige um programa de pesqui-
sas vasculares.

O também americano Kailin 
tem 62 anos e é professor de 
Harvard, após ter se formado na 
Universidade Duke e se espe-
cializado em medicina interna 
e oncologia na Johns Hopkins. 
O trio dividirá um prêmio de 
9 milhões de coroas suecas, o 
equivalente a cerca de R$ 3,7 
milhões (ANSA).

Peter Ratcliffe, Gregg Semenza e Willian Kailin, vencedores do 

Nobel de Medicina em 2019.

EPA

Nobel de Medicina premia 
pesquisas sobre células

Governo entrega 180 ônibus 
para transporte escolar

Reclamação de consumidor 
será direcionada a canal

de conciliação

Produção de veículos
teve queda de 8,3%

em setembro
taxa de sucesso chega a 80%, 
com média de sete dias para a 
solução dos problemas.

De início, o projeto piloto irá 
integrar o (consumidor.gov.br) 
aos PJEs do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) 
e Do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT).

Segundo o presidente do 
CNJ, ministro Dias Toffoli, a 
meta é reduzir a judicialização 
das relações de consumo, que 
hoje chegam a representar 10% 
de todas as ações judiciais. “O 
foco não deve ser vencer ou 
perder, quem está certo e quem 
está errado, mas a pacifi cação 
do confl ito da maneira que 
melhor atenda aos interesses 
de todos os envolvidos”, disse 
o ministro no lançamento do 
projeto, ontem, no Supremo 
Tribunal Federal (STF) (ABr).

As vendas tiveram queda de 
3,3% em setembro em relação 
a agosto, com a comercialização 
234,8 mil unidades. O número 
signifi ca um aumento de 10,1% 
sobre as vendas de setembro 
de 2018. No acumulado dos 
primeiros nove meses, foram 
comercializados 2,03 milhões 
de veículos, uma alta de 9,9% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

As exportações acumulam 
queda de 35,6% de janeiro a 
setembro, com 337,5 mil uni-
dades vendidas para o exterior. 
Em comparação com setembro 
de 2018, os 36,6 mil veículos 
exportados no último mês sig-
nifi cam uma retração de 7,1% 
na comercialização no mercado 
externo. O setor anotou em se-
tembro uma queda de 3,4% no 
número de postos de trabalho 
em comparação com o mesmo 
mês de 2018. Atualmente, 
127,9 mil pessoas trabalham 
na indústria automotiva, uma 
retração de 0,2% em relação a 
agosto (ABr).
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Métodos ágeis são 
fundamentais na 
jornada rumo à 
Indústria 4.0

A jornada rumo à 

Indústria 4.0 uma gestão 

de alta performance

Segundo a pesquisa “Ma-
nufatura Avançada e 
Indústria 4.0”, realizada 

pela Fiesp, com 227 empresas, 
32% dos entrevistados nunca 
ouviram falar em quarta revo-
lução industrial, Indústria 4.0 
ou Manufatura Avançada. 

Entre outras descobertas, 
o estudo mostrou ainda que, 
mesmo que 90% concordem 
que a Indústria 4.0 “vai au-
mentar a produtividade” e que 
“é uma oportunidade ao invés 
de um risco”, apenas 5% se 
sentem “muito preparados” 
para enfrentar esses desafi os, 
enquanto 23% se sentem “nem 
um pouco preparados”. 

Isso acontece porque a jor-
nada rumo à Indústria 4.0 não 
exige apenas novas máquinas, 
sistemas e ativos, mas, prin-
cipalmente, uma gestão de 
alta performance – algo que 
abrange não apenas tecnolo-
gias, mas pessoas e processos 
cada vez mais efi cientes. O 
sucesso na indústria depende 
da capacidade de conquistar 
resultados de valor para seus 
clientes e isso exige, além de 
tecnologias, a capacidade de 
engajar pessoas em processos 
efi cientes. 

Não por acaso, a gestão 
Lean – e consequentemente 
os métodos ágeis – despon-
tam como alternativa à gestão 
tradicional de projetos e como 
base para a Indústria 4.0, pois 
permite aprimorar processos, 
aumentar a produtividade e 
encurtar os ciclos de entrega 
com o envolvimento de equipes 
cada vez mais multidisciplina-
res e focadas, resultando em 
melhor qualidade.

Atuando no aperfeiçoa-
mento de processos, a pen-
samento Lean consiste na 
busca constante pela redução 
de custos e pelo aumento de 
produtividade, impulsionando 

as empresas a superar os desa-
fi os da indústria, combatendo 
desperdícios, facilitando a 
identificação e a correção 
de falhas e, principalmente, 
engajando colaboradores e 
lideranças no objetivo estraté-
gico de aumentar a efi ciência 
operacional.

Métodos ágeis adicionam 
abordagens voltadas à efi ci-
ência e à produtividade, sim-
plifi cando processos antigos e 
oferecendo uma maneira mais 
direta de lidar com os proble-
mas encontrados.

Essa base é fundamental 
para os projetos voltados para 
modernização e Indústria 4.0. 

Com a implantação de me-
todologias ágeis, é possível 
otimizar os resultados dos 
projetos e reduzir os riscos de 
adoção de novas tecnologias, 
sistemas e soluções, garantin-
do que os investimentos vão 
trazer o máximo de retorno 
e vão, de fato, trazer ganhos 
em produtividade e redução 
de custos.

Dados como os divulgados 
pela Fiesp mostram que já é 
de conhecimento da indústria 
brasileira que a quarta revolu-
ção industrial vai trazer uma 
série de ganhos em efi ciência 
operacional, e que existe uma 
grande necessidade de desen-
volvimento e implantação de 
sistemas e soluções que per-
mitam alcançar os benefícios 
esperados com a transforma-
ção digital. 

Porém, antes de tudo, cada 
negócio precisa analisar em 
que estágio estão dessa jorna-
da. Nem todas as empresas já 
construíram a base necessária 
para extrair todos os benefícios 
dessa revolução, e as meto-
dologias ágeis se encaixam 
perfeitamente nesse cenário, 
ajudando a pavimentar este 
caminho ao garantir um alinha-
mento de excelência entre pes-
soas, processos e tecnologias.

(*) - É Product Owner na Atech.

Paulo Tiroli (*)
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News@TI
TGV Tecnologia fi rma parceria com Qlik
@A TGV Tecnologia, empresa com sede em Brasília (DF), acaba de 

assinar um contrato de parceria com a Qlik, eleita pelo Gartner por 
nove anos consecutivos como líder global em soluções para Analytics 
& Business Intelligence. Com a parceria, a TGV – que é reconhecida 
por fornecer soluções de big data, governança, acesso, segurança, 
integração e tratamento de dados – passa a fornecer também os 
produtos da Qlik, considerada a plataforma mais completa no que diz 
respeito a soluções voltadas a analytics e integração de dados. Esse 
é um importante passo que a TGV dá rumo à concretização de sua 
estratégia de crescimento. Com a ampliação de portfólio, a empresa 
prevê a expansão de sua base de clientes do setor privado nacional 
e até a conquista de novos mercados no exterior, principalmente na 
América Latina.

Startup leva nova experiência a passageiros de 
aplicativos
@Passageiros de aplicativos passam a contar com uma nova expe-

riência durante as viagens. Mídia interativa instalada dentro dos 
veículos possibilita que empresas anunciem seus serviços e produtos 
e que o passageiro adquira na hora os descontos que sejam de seu 
interesse ou encaminhe um cupom para quem ele desejar. Para obter 
o benefício, basta clicar na tela, digitar o número do celular e pronto. 
A oferta escolhida vai direto para o smartphone do passageiro ou de 
quem ele indicar. A iniciativa é uma parceria entre a PPCar, startup 
pioneira em locação semanal de carros para motoristas de Apps, e a 
TOK & USE (https://www.ppcar.com.br/).

Plataforma oferece curso de inglês gratuito
@A plataforma online Brasil Mais Digital, portal que oferece cursos 

para capacitar profi ssionais na área da tecnologia, tem uma área 
especial para quem se interessa em aperfeiçoar os conhecimentos na 
língua inglesa. Em parceria com a British Council, o site oferece um 
curso de inglês totalmente gratuito, do Learn English. O curso tem 
duração de 354 horas, é voltado para usuários que tenham algum 
entendimento prévio do idioma e as aulas podem ser realizadas no 
horário que for mais conveniente para o aluno. Ao fi m do período 
de classes, o estudante realiza uma avaliação fi nal e, caso tenha um 
mínimo de 60% de acertos, é certifi cado pela própria plataforma. Além 
da oportunidade de praticar o inglês, o Brasil Mais Digital oferece ao 
estudante mais de 50 cursos gratuitos voltados à área da tecnologia 
(www.brasilmaisdigital.org.br). 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

RH Digital: como a tecnologia 
pode revolucionar a

área de recursos humanos?
É fato que a transformação digital já chegou ao RH. Processos manuais começam a ser substituídos 
gradativamente por softwares e ferramentas de gestão. E os benefícios vão muito além da automatização 
dos processos burocráticos

Paulo Exel (*)

O RH digital melhora a experiência 
do colaborador ao longo de toda a 
sua jornada na empresa, atuando 

fortemente na produtividade, engaja-
mento e retenção dos profissionais.

Um estudo feito pela Harvard Business 
Review acompanhou 53 empresas duran-
te os anos de 2011 a 2015. O resultado foi 
que, aquelas que mantém boas práticas 
de RH são, em média, 51% mais compe-
titivas que as demais. O fato é que, hoje, 
é muito difícil manter a competitividade 
sem usar a tecnologia. Por isso, a área 
vem recebendo cada vez mais recursos 
a fim de se digitalizar.

De acordo com uma pesquisa ela-
borada pelo Grupo Selpe e a A3Data, 
aproximadamente 40% das empresas 
aumentaram o orçamento da 
área de RH. Cerca de 23% 
afirmam já adotar práticas 
de Business Intelligence. 
Isso quer dizer que a digi-
talização do RH não atua 
apenas na automatização 
de processos meramente 
operacionais, mas apresenta 
novas oportunidades.

Boa parte desse avanço 
deve-se ao surgimento das 
chamadas HR Techs, termo 
que define as empresas que 
fornecem serviços tecno-
lógicos para o setor. Elas 
possibilitam que o RH atue 
de maneira mais estratégica 
e assertiva dentro das em-
presas. Essas soluções são 
capazes de reduzir custos, 
aumentar a eficiência e a 
inteligência dos processos da área de 
recursos humanos.

As possibilidades são enormes. A tec-
nologia pode ser empregada na gestão de 
benefícios, controle de férias, emissão 

de holerites, folhas de pagamento, entre 
outros. No entanto, um dos maiores 
impactos do RH Digital é a introdução 

do People Analytics, que é 
um conjunto de processos 
e ferramentas que coletam, 
compilam e analisam dados 
sobre o comportamento 
dos funcionários. Essas 
informações são usadas no 
planejamento estratégico 
do setor, traçando planos 
para engajar, motivar, reter 
e aumentar a produtividade 
dos colaboradores.

A grande mudança é que 
agora, TI e RH devem estar 
cada vez mais próximos. Um 
estudo feito pela consultoria 
Gartner, aponta que 75% 
das empresas pretendem 
melhorar a experiência do 
colaborador a partir de um 
desempenho conjunto das 
duas áreas até 2022. Ambas 

precisam garantir que novas tecnologias 
não só abordem questões complexas do 
negócio, mas também que atendam às 
expectativas e necessidades do público 
interno. E essa é uma mudança de mind-
set super importante, já que o TI passa a 
assumir um papel consultivo para o RH.

Diante dessa transformação, o profi s-
sional de recursos humanos precisa estar 
muito bem preparado. Será preciso en-
tender o negócio de forma mais holística, 
compreendendo os desafi os globais da 
companhia. A cobrança já é por um RH mais 
propositivo e menos reativo. Além disso, 
a área, que muitas vezes não trabalhava 
números como aliado em seus processos e 
decisões, vai precisar atuar cada vez mais 
na geração e interpretação de dados, a fi m 
de facilitar a tomada de decisões.

A revolução da tecnologia no RH será 
enorme. Contudo, o papel do ser humano 
continuará sendo insubstituível. São as 
pessoas que realizam a gestão dessas 
ferramentas tanto para garantir sua 
eficácia quanto para identificar pontos 
relevantes e propor ações. Com a auto-
matização, o RH passa a ter mais tempo 
para atuar de maneira estratégica e com 
foco em ações que visem a satisfação do 
colaborador, que é o ponto central de 
qualquer companhia. O grande desafio 
do RH digital é combinar a tecnologia 
disponível com a imprescindível inte-
ração e interpretação das necessidades 
humanas.

(*) É formado em Administração de Empresas, 
possui MBA executivo em Gestão de Negócios e é 

diretor de operação da Yoctoo, consultoria boutique 
de recrutamento e seleção para tecnologia. 

blog.convenia.com.br

Um estudo feito 
pela Harvard 
Business Review 
acompanhou 
53 empresas 
durante os anos 
de 2011 a 2015. 
O resultado foi 
que, aquelas 
que mantém 
boas práticas 
de RH são, em 
média, 51% mais 
competitivas que 
as demais. 

A BSA|The Software Alliance listou os 
cinco pilares que devem nortear empresas 
e governos para que a inteligência artifi cial 
seja desenvolvida de maneira responsável.

“Soluções de inteligência artifi cial são 
uma promessa de aumento de qualidade 
de vida e resolução de problemas até então 
insolúveis”, diz o country manager da BSA 
no Brasil, Antônio Eduardo Mendes da Sil-
va, conhecido como Pitanga. “A tecnologia 
já está levando a melhorias em áreas como 
saúde e educação e tem aumentado a pro-
dutividade e a competitividade de negócios 
em diversos segmentos, estendendo o seu 
alcance a todos os setores”, acrescenta. 
Conheça os cinco pilares necessários para 
o desenvolvimento da inteligência artifi cial: 

1. Construção de confi ança nos 

sistemas de IA

A BSA apoia os esforços da indústria 
para fornecer aos usuários de sistemas de 
IA as informações necessárias para gerar 
confi ança de que esses sistemas estão 
operando conforme o esperado. Facilitar 
o aumento da compreensão e promover 
a confi ança no uso das tecnologias de IA 
é uma prioridade importante.

2. Política de inovação de dados

O aumento exponencial dos dados, 
combinado com o incremento do poder da 
computação remota e o desenvolvimento de 
algoritmos mais sofi sticados, permitiu avan-
ços tanto no machine learning quanto na IA. 
A capitalização desses recursos para facilitar 
o desenvolvimento da IA requer políticas 

de inovação de dados que (1) assegurem 
que os dados possam circular livremente 
através das fronteiras, (2) garantam o acesso 
aberto aos dados do governo, (3) facilitem 
o desenvolvimento de serviços de dados de 
valor agregado, e (4) mantenham políticas 
de concorrência previsíveis e neutras em 
termos de tecnologia.

3. Cibersegurança e proteção de 

privacidade

Novas tecnologias trazem riscos que 
antes não existiam. Não é diferente com a 
IA, que pode abrir caminho para ameaças 
de cibersegurança e privacidade. A BSA 
defende políticas que fortaleçam medidas 
de segurança e respeitem as escolhas dos 
consumidores, garantindo a capacidade de 
oferecer produtos e serviços sob medida.

4. Pesquisa e desenvolvimento

Investimento em educação, pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico são funda-
mentais para continuação do avanço da 
IA e do crescimento econômico gerado 
por ela. Esses esforços devem incluir 
investimentos públicos de longo prazo, 
que poderiam desvendar novos insights.

5. Desenvolvimento da força de 

trabalho

O crescimento tecnológico tem pro-
porcionado novos tipos de emprego em 
todos os setores da economia, o que 
demanda o desenvolvimento de um novo 
conjunto de habilidades. Essa tendência 
deve se manter em basicamente todas 
as áreas. Por isso, os setores públicos e 
privados, assim como a academia, devem 
pensar em políticas que preparem as 
próximas gerações para empregos do 
futuro e permitam que a atual força de 
trabalho faça uma transição tranquila 
para a nova realidade.

Cinco pilares essenciais para o 
crescimento da inteligência artifi cial
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o XII Congresso Brasileiro de Agroinformática, que objetiva promover o 
compartilhamento de resultados de pesquisas, a troca de ideias sobre 
trabalhos em andamento e a inovação no setor. A internet das coisas, 
caracterizada por dispositivos que se comunicam sem interferência 
humana, já chegaram nas fazendas e não são poucas as novidades que 
circulam no campo como, por exemplo, sensores em plantadeiras e co-
lheitadeiras, drones, sistemas de irrigação e outras máquinas inteligentes 
que conversam entre si e podem gerenciar o uso de energia e insumos e 
tornar o processo produtivo mais efi ciente. Mais informações e inscrições: 
(https://www.embrapa.br/sbiagro/iot-na-agricultura).

E - Atendendo a Demanda
A Adecco, líder mundial em recrutamento e seleção, e a Lee Hecht 
Harrison (LHH), líder global em transição de carreira e desenvolvimento 
de talentos, anunciam a inauguração de uma nova fi lial em São Paulo. 
A unidade oferece oportunidades para quem está buscando emprego e 
para quem deseja mudar de carreira, atendendo demandas crescentes 
do mercado. A Adecco atenderá 130 clientes e espera oferecer cerca de 
500 postos de trabalho todos os meses para as áreas de fi nanças e TI na 
região de São Paulo. Já a LHH contará com uma equipe de 30 funcioná-
rios dedicados a programas de transição de carreira. Mais informações: 
(www.adecco.com.br) e (www.lhh.com).

F - Semana de Conciliação 
Começou a Semana CAIXA de Conciliação, evento promovido pelo banco 
para pessoas físicas e jurídicas renegociarem, com condições especiais, 
contratos comerciais ajuizados. Cerca de 120 mil clientes de todo o 
país poderão regularizar seus débitos com descontos de até 90% para 
liquidação à vista, além de outras condições que variam de acordo com 
o tipo de operação de crédito. A ação abrange cerca de 71 mil clientes 
pessoas físicas, dos quais um quarto poderá quitar suas dívidas à vista 
por valores inferiores a R$ 1 mil, e 50 mil pessoas jurídicas, dos quais 
mais de 44% tem possibilidade de quitar à vista com valores inferiores 
a R$ 10 mil. 

A - Yakisoba Solidário 
Buscando um diferencial com uma ação que agregue valor social, a rede 
Jin Jin promove no próximo dia 12, durante o tradicional Festival do 
Yakisoba, o Dia do Yakisoba Solidário. Toda a venda, menos impostos, 
dos yakisobas à la carte nos sabores de legumes, tradicional, frutos do 
mar, curry e crispy da rede Jin Jin neste dia será revertida para o Centro 
Boldrini, instituição de referência na América Latina em tratamento de 
câncer pediátrico, localizado em Campinas. Confi ra no site (www.jinjin.com.
br) onde tem loja da Jin Jin para participar do Dia do Yakisoba Solidário.

B - Oportunidades de Emprego
O Olist, startup que oferece soluções para a venda em marketplaces, anun-
cia recorde de vagas preenchidas durante o mês de setembro: mais de 32 
posições em diferentes áreas, como marketing, logística, recursos humanos 
e outras, foram ocupadas. A empresa continua buscando profi ssionais 
que trabalhem com propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa 
e queiram fazer parte da revolução do comércio mundial: são mais de 100 
vagas abertas para Curitiba, São Paulo e também para trabalho remoto de 
qualquer lugar do Brasil. Mais informações: (https://olist.gupy.io/).

C - Crédito Online
O último trimestre do ano é, tradicionalmente, o período em que as 
pequenas e médias empresas têm necessidade de aumentar seu capital 
de giro, seja para o pagamento do 13º salário dos funcionários, seja para 
reforçar os estoques de mercadorias para o Natal. O Banco Daycoval, 
especializado em crédito para empresas de pequeno, médio e grande 
porte, possui a linha de crédito Girofácil, com prazo de pagamento de 
12 a 24 meses. A grande vantagem dessa modalidade é que ela pode ser 
contratada totalmente online, por meio do website do Banco Daycoval 
(https://girofacildaycoval.com.br/), sem qualquer burocracia e sem a 
exigência das inúmeras certidões.

D - Produtividade no Campo
Entre os dias 11 a 14 de novembro, na Fatec, campus Indaiatuba, acontece 

G - Duplicatas Eletrônicas
O SPC Brasil, plataforma integradora de informações que atua há mais 
de 60 anos na análise de dados para decisões de crédito das empresas, 
entrou com um pedido de homologação no Banco Central para operar 
como uma entidade registradora no recém-criado mercado de duplicatas 
eletrônicas e de Cédulas de Crédito Bancário. O ingresso ao setor será 
por meio da criação de uma nova empresa S/A formada com a startup 
Grafeno Digital, fi ntech que atua no desenvolvimento de soluções que 
simplifi cam processos fi nanceiros por meio de tecnologias emergentes.

H - Moeda Local
A Rentcars, uma das líderes globais em conectar pessoas com as me-
lhores opções de aluguel de carros do mundo, expande sua operação 
para Amsterdam, na Holanda. Com um escritório na Europa, a empresa, 
que completa 10 anos em 2019, permite que seus clientes realizem 
o pagamento na plataforma com moedas locais. Antes, esse tipo de 
operação não era possível, já que a legislação brasileira não permite 
essa cobrança em diferentes moedas. Agora, por exemplo, os clientes 
que alugam veículos na Inglaterra podem pagar em libras, quem aluga 
na Argentina paga em pesos, sem ter que se preocupar com a variação 
cambial. Saiba mais em: (www.rentcars.com).

I - Trainee e Estágio
Autonomia, desenvolvimento e execução com propósito social. É isso 
que a Fundação Estudar oferece aos profi ssionais, na abertura dos seus 
programas de trainee e estágio que estão com inscrições abertas até o 
dia 1º de novembro. A organização busca talentos que saibam utilizar 
suas habilidades de forma transversal, tenham vontade de aprender e 
demonstrem capacidade e vontade de impactar o país, gerando grandes 
transformações. Os jovens que querem alavancar a carreira e conhecer 
o programa podem fazer as inscrições no link (https://mudanca.estudar.
org.br).

J - Doenças do Sangue
Maior congresso das áreas de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Ce-
lular na América Latina, o HEMO 2019 acontece de 6 a 9 de novembro, 
no Riocentro, Rio de Janeiro. Reunirá mais de 5 mil congressistas, que 
participarão de palestras, mesas redondas, conferências e eventos mul-
tidisciplinares com speakers brasileiros e do exterior. Entre os temas 
em destaque estão novos procedimentos para diagnóstico precoce e 
preciso, além de tratamento de cânceres no sangue, como o mieloma 
múltiplo, leucemia e o linfoma. Outras informações e inscrição: (www.
hemo.org.br).

o XII Congresso Brasileiro de Agroinformática, que objetiva promover o 
compartilhamento de resultados de pesquisas, a troca de ideias sobre 
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A - Yakisoba Solidário 
Buscando um diferencial com uma ação que agregue valor social, a rede 

Mobilidade e 
infraestrutura aquecem
o mercado imobiliário

O perfi l do consumidor 

brasileiro mudou 

extraordinariamente 

nos últimos anos

A tecnologia (e os seus 
avanços) chegou e ele-
vou as expectativas 

das pessoas, que agora são 
movidas, principalmente, por 
inovação. Nesse cenário, em-
presas de todos os portes e 
segmentos precisaram se rein-
ventar, inclusive, no mercado 
imobiliário. Não precisamos ir 
muito longe para vermos estas 
mudanças. Há mais ou menos 
cinco anos, o sonho de grande 
parte dos brasileiros era com-
prar a casa própria. 

Aquele imóvel com três ou 
mais dormitórios, com uma 
ampla garagem e, se possível, 
uma bela área de lazer. Não 
que este anseio fi cou para trás, 
mas, hoje, a busca por aparta-
mentos, principalmente os de 
1 ou 2 dormitórios atraíram 
os olhares dos consumidores. 
Prédios sem opção de gara-
gem e colivings futuristas são 
algumas das novidades que 
surgiram para atender esse 
novo consumidor do século 21.

Um estudo realizado no 
mês de junho de 2019 pelo 
Imovelweb, um dos maiores 
portais imobiliários do país, 
mostrou que 56,6% das buscas 
por imóveis na capital paulista 
são por apartamentos. Desse 
total, 62,8% das pessoas op-
tam por aluguel ao invés de 
compra. Além disso, 66,7% das 
procuras são por imóveis de 1 
ou 2 dormitórios. Dados que 
reforçam esta atual percepção 
de mercado.

A mudança de compor-
tamento dos consumidores 
também é refl exo das recen-
tes conjunções de família, 
que estão cada vez menores, 
segundo estudo divulgado 
pelo Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA). A 
amostra revelou que a taxa de 
fecundidade das brasileiras é 
de apenas 1,7 fi lho por mulher, 

número abaixo da média mun-
dial, que chega a 2,5.

Seguindo esta tendência, as 
incorporadoras começaram a 
investir em espaços mais com-
pactos.  Em 2017, por exemplo, 
a construção de apartamentos 
com menos de 45 metros qua-
drados já representava quase 
50% das unidades lançadas em 
São Paulo, segundo dados do 
Secovi-SP. Além disso, no pe-
ríodo, a preferência do público 
por estes imóveis já era notória, 
onde aproximadamente 37% 
das opções desta modalidade 
estavam vendidas no período. 
Um cenário surpreendente!

Além do tamanho do imóvel, 
a mobilidade urbana tem sido 
outro fator decisivo para a 
tomada de decisão. Se antes, 
distância não era um proble-
ma, atualmente tornou-se 
motivo de desistência de uma 
compra imobiliária. Com esta 
convergência, muitos imóveis 
ganharam valor de mercado, 
por estarem localizados em 
pontos estratégicos da cida-
de, e outros perderam força. 
Movimento natural do setor. 

A mobilidade urbana tomou 
conta dos brasileiros, que que-
rem evitar o trânsito intenso, 
cada vez mais constante nas 
grandes capitais. Economizar 
tempo passou a ser tão im-
portante quanto economizar 
dinheiro. E para aqueles que 
querem apostar na rentabili-
dade imobiliária, este também 
é um bom momento. Com a 
economia aquecida, o mercado 
imobiliário tende a trazer boas 
oportunidades de negócios. 

Nesse sentido, planeje, faça 
estudos acerca da localização 
do imóvel que quer adquirir, 
considerando, sobretudo, 
aspectos relativos à infraestru-
tura. Pense estrategicamente 
e tenha mais êxito em seu 
investimento.

  
(*) - Formado em Direito pela PUC-RS, 

e em Administração de Empresas, 
pela UFRGS, é CEO do Imovelweb, 

um dos maiores portais do mercado 
imobiliário do País. 

Leonardo Sesti Paz (*)

Segundo pesquisa do Ban-
co Central (BC) feita jun-
to ao mercado fi nanceiro, 

divulgada todas as segundas-
-feiras pela internet, a previsão 
para a infl ação, calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, passou 
de 3,43% para 3,42% em 2019.

Para 2020, a estimativa caiu 
de 3,79% para 3,78%, na segun-
da redução seguida. A previsão 
para os anos seguintes não teve 
alterações: 3,75% em 2021, e 
3,50%, em 2022. As projeções 
para 2019 e 2020 estão abaixo 
do centro da meta de infl ação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta de infl ação, defi -
nida pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 4,25% em 2019, 
4% em 2020, 3,75% em 2021 e 

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo do centro

da meta de infl ação.

Pessoas físicas 
não poderão ter 
contas em dólar 
indiscriminadamente

A liberalização cambial pre-
tendida pelo Banco Central 
(BC) não contempla a abertura 
indiscriminada de contas em 
dólar por pessoas físicas, escla-
receu o diretor de Regulação do 
BC, Otavio Damaso. Segundo 
ele, somente algumas cate-
gorias de pessoas físicas, que 
lidam com moedas estrangeiras 
no dia a dia, serão benefi ciadas.
Para Damaso, essas catego-
rias de pessoas físicas podem 
trazer “efi ciência” ao mercado 
de câmbio. Ele citou os expor-
tadores como uma categoria 
que pode se benefi ciar da au-
torização, no futuro. Entre as 
pessoas físicas, os diplomatas 
já contam com a possibilidade 
de terem contas em dólares.
Segundo o diretor do BC, a 
abertura cambial será feita de 
forma gradual e levará tempo. 
“O projeto [proposto pelo BC] 
autoriza a ampliação [dos tipos 
de contas em dólar] dentro de 
um processo de médio e longo 
prazos, natural dentro da con-
versibilidade do real, um dos 
objetivos do projeto”, explicou.
Damaso destacou que seg-
mentos da economia, como 
empresas de petróleo e em-
baixadas de representação de 
outros países, são autorizados 
a operar contas em dólares no 
Brasil. Outras categorias que 
podem ter contas em moeda 
estrangeira no país são agentes 
autorizados a operar em câm-
bio, emissores de cartões de 
crédito de uso internacionais, 
prestadores de serviços turísti-
cos e sociedades seguradoras.
A principal novidade do pro-
jeto, de acordo com Damaso, 
consiste em delegar ao BC a 
prerrogativa de defi nir quais 
categorias poderão ter contas 
em moeda estrangeira (ABr).

Os dois indicadores do 
mercado de trabalho medidos 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) apresentaram melhora 
na passagem em setembro. 
O Indicador Antecedente de 
Emprego (Iaemp), que bus-
ca antecipar tendências do 
mercado de trabalho, cres-
ceu 0,3 ponto e passou para
87,1 pontos.

O Iaemp, que tem uma 
escala de zero a 200 pontos, 
é calculado com base nas ex-

pectativas de consumidores e 
de empresários da indústria e 
dos serviços. O Indicador Coin-
cidente de Desemprego (ICD), 
calculado com base na opinião 
dos consumidores sobre a atual 
situação da falta de emprego, 
caiu 0,6 ponto e passou para 
92,9 pontos. 

O ICD também tem uma 
escala de zero a 200 pontos, 
mas, diferentemente do Iaemp, 
o resultado melhora quando cai 
e piora quando cresce (ABr).

O ticket médio do presente 
de Dia das Crianças de 2019 
será de R$ 206, represen-
tando um aumento de 8% 
em relação ao valor médio 
gasto em 2018, de acordo 
com a Pesquisa Hábitos de 
Consumo feita pela Boa Vista 
para o Dia da Crianças, com 
cerca de 600 consumidores, 
em todo o país. A alta é su-
perior à infl ação de 3,4% no 
período.

41% dos entrevistados que 
pretendem comprar presen-
tes neste Dia das Crianças 
irão gastar o mesmo valor do 
presente de 2018, ao passo 
que 40% irão gastar mais 
em 2019. Por fi m, 19% dos 
consumidores vão comprar 
um presente mais barato este 
ano. 55% pretendem pagar 
o presente à vista e 45% de 
forma parcelada. 

Dentre os que pagarão a 
compra à vista, 41% utili-
zarão dinheiro em espécie, 
32% no cartão de débito, 19% 
no cartão de crédito, 8% no 
carnê ou boleto e 1% com 
cheque. Já entre os 45% que 

Os brinquedos continuam sendo a principal opção para 

presentear os pequenos, com 52% das menções.
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Mercado espera que 2019 
termine com infl ação em 3,42%

Instituições fi nanceiras reduziram, pela nona vez seguida, a estimativa para a infl ação este ano
a Selic deve terminar 2019 em 
4,75% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 5,5% ao ano. O 
mercado fi nanceiro não alte-
rou a estimativa para o fi m de 
2020: 5% ao ano. Para 2021, 
a expectativa é que a Selic 
termine o período em 6,50% 
ao ano. Para o fi m de 2022, a 
previsão permanece em 7% 
ao ano. 

A previsão para a expansão 
do PIB é mantida em 0,87% 
em 2019, há cinco semanas 
consecutivas. As estimativas 
para os anos seguintes também 
não foram alteradas: 2% em 
2020; e 2,50% em 2021 e 2022. 
A previsão para a cotação do 
dólar segue em R$ 4 e, para 
2020, subiu de R$ 3,91 para R$ 
3,95 (ABr).

3,50% em 2022, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto per-

centual para cima ou para baixo.
Para o mercado fi nanceiro, 

Ticket médio do presente para 
o Dia das Crianças sobe 8% 

parcelarão o valor do presente, 
93% usarão o cartão de crédi-
to, 6% o carnê ou boleto, 1% o 
cartão de débito programado.

Conforme o esperado, os 
brinquedos continuam sendo 
a principal opção para presen-
tear os pequenos, com 52% das 
menções. Em segundo lugar 
fi cam os itens de vestuário e 
calçados, com 22%. Eletrôni-
cos (TV, tablet, videogame, 

smartphone, etc) foram 
citados por 16%, enquanto 
5% pretendem presentear 
a criança com opções de 
entretenimento (cinema, 
parque, teatro, etc). Livros, 
CDs e DVDs serão a opção 
de outros 3%. 2% darão uma 
viagem de presente a criança. 
1% dos entrevistados dará 
outro tipo de presente não 
especifi cado (AI/Boa Vista).

Indicadores do mercado de 
trabalho apresentam melhora

A partir das 9 horas de hoje (8), estará disponível 
para consulta o quinto lote de restituição do IRPF 
2019. O lote de restituição inclui também restituições 
residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito 
bancário para 2.703.715 contribuintes será realizado 
no próximo dia 15, totalizando R$ 3,5 bilhões. 

Desse total, R$180.177.859,42 referem-se ao 
quantitativo de contribuintes com preferência: 
4.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 
32.634 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.281 
contribuintes com alguma defi ciência física ou 

mental ou doença grave, e 17.056 contribuintes 
cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para saber se teve a restituição liberada, o contri-
buinte deverá acessar a página da Receita na inter-
net, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar 
o extrato da declaração e ver se há inconsistências 
de dados identifi cadas pelo processamento. Nesta 
hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistên-
cias e fazer a autorregularização, mediante entrega 
de declaração retifi cadora (Abr).

Receita libera hoje consulta ao quinto lote 
de restituição do IR
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A Podernite
Os governantes, regra 

geral, padecem de grave 

doença: a podernite

Que afeta, sobretudo, 
membros do Poder 
Executivo, a partir do 

presidente da República, go-
vernadores e prefeitos, poden-
do, ainda, pegar protagonistas 
de outros Poderes e os corpos 
da burocracia.

Como todas as ites, trata-se 
de uma infl amação, que, ao 
invés de atacar o corpo, invade 
a alma. Podemos designá-la 
como a “doença do poder’”. 

Se alguém quiser associá-la 
ao egotismo, a importância que 
uma pessoa atribui a si mesmo, 
está correto, pois os conceitos 
são próximos. O presidente 
Bolsonaro, vez ou outra, avisa 
que o poder é dele. Inclusive, 
o poder da caneta BIC, substi-
tuída pela caneta Compactor, 
quando tomou conhecimento 
que a primeira é de origem 
francesa. (Bolsonaro, lembre-
mos, azucrinou o presidente 
Emmanuel Macron por conta 
da questão amazônica). 

O STF, nos últimos tempos, 
tem pontuado: em última ins-
tância, o poder é nosso. A deci-
são de conceder aos delatados 
a condição de serem os últimos 
a falar nas investigações da 
Lava Jato é um exemplo do 
poder da última palavra.  O 
Legislativo, assustado com a 
invasão de suas competências 
e queixoso da debilidade do 
governo na frente da articu-
lação política, assume papel 
de protagonista principal em 
matéria de reformas. 

Nesse ciclo de grandes in-
terrogações, cada qual quer 
ter mais poder. Até porque 
no vácuo, um poder toma o 
lugar de outro. O poder traz 
fruição, deleite, sentimento 
de onipotência. Governantes 
e até burocratas se acham 
donos do pedaço, tocados 
pela ideia de que são eles que 
conferem alegrias e tristezas, 
fecham e abrem horizontes, 
fazem justiça.

A podernite tem graus varia-
dos de metástase. Nos homens 
públicos qualifi cados, talhados 
pela razão, os tumores são de 
pequena monta. Nos Estados 
mais desenvolvidos, com cul-
turas políticas mais evoluídas, 
a doença não se espalha muito 
porque as críticas da mídia e de 
grupos formadores de opinião 
funcionam como antivírus. Nos 
Estados menos aculturados, 
dominados por estruturas pa-
ternalistas e sistemas feudais, 
a doença geralmente chega a 
graus avançados.

O primeiro sintoma da do-
ença é a insensibilidade.  Só 
ouve o que quer ouvir. O grito 
rouco das ruas é para eles uma 
sinfonia distante. Da insensi-
bilidade, deriva a arrogância. 

Governantes transformam-
-se em soberanos, querendo 
que cidadãos vistam o manto 
de súditos e achando que os 
programas governamentais 
constituem um favor e não um 
dever. Nessa esteira, desenvol-
ve-se o assistencialismo, com 
pequenos sacos de migalhas 
distribuídas a esmo.

A construção da identidade 
de um Governo transforma-
-se, assim, em culto à perso-
nalidade, sob os aplausos da 
plêiade de amigos e oportu-
nistas. Alguns governantes 
descobriram as vantagens das 
redes sociais e capricham no 
envio de mensagens, vídeos e 
fotos sobre sua performance,  
desprezando a sábia lição de 
nossos avós: “elogio em boca 
própria é vitupério”.

O obreirismo inconsequente 
também passa ser eixo das 
administrações, no fi to de fi xar 
marcas. E é porque faltam 
recursos. Vivemos momentos 
de quebradeira geral. Mas o 
“balonismo pessoal” (fenô-
meno de enchimento do balão 
do ego) é impulsionado por 
levas de áulicos. Ocorre que 
o Produto Nacional Bruto da 
Felicidade – o PNBF – não 
sobe. Os bolsos continuam 
secando. E a indignação social 
se expande.

Por isso, as pessoas se 
afastam dos governantes. 
Só mesmo grandes sustos - 
como queda de popularidade 
- trazem-nos à realidade. Nesse 
momento, percebem que o 
poder é uma quimera. Volta-se 
contra eles mesmos. Senho-
res, esta é a dura realidade: 
a glória mítica de palanques, 
os palácios, os ministérios e 
as instâncias da Justiça são 
coisas passageiras. Mudam 
como as nuvens. (As caravanas 
que pediam Lula Livre hoje se 
mobilizam para pedir o Lula 
Preso. Porque da sede da PF 
em Curitiba onde está, ele 
consegue fazer mais barulho 
do que em seu apartamento 
de São Bernardo do Campo). 

Eita, Brasil mutante, ou se 
quiserem, Brasil do chiste. O 
procurador de Justiça de Mi-
nas Gerais, Leonardo Azeredo 
dos Santos, ganha R$ 24 mil 
mensais e garante que esta 
quantia é um “miserê”. O que 
dirão os milhões de brasileiros 
desempregados ou aqueles que 
põem no bolso o mísero salário 
mínimo? 

Os pacientes de podernite 
agem como Vespasiano, o 
Imperador, que, na beira da 
morte, fi cava gracejando numa 
cadeira: Ut Puto Deus Fio 
(Parece que Me Transformo 
num Deus).

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*) 

Antes do início, o líder 
católico liderou uma 
procissão de sacerdotes, 

indígenas e outros fi éis da Ba-
sílica de São Pedro ao plenário 
do Sínodo, em um ato repleto 
de canoas, pagaias (um tipo de 
remo) e cartazes em defesa da 
Amazônia.

“Devemos nos aproximar 
dos povos amazônicos na 
ponta dos pés, respeitando sua 
história, sua cultura, seu estilo 
de bem viver”, disse o Papa 
na abertura da assembleia. O 
Pontífi ce também pediu “pru-
dência nas informações” que 
serão passadas para fora, lem-
brando que haverá um serviço 
de briefi ng para a imprensa. 
O evento deve discutir novas 
formas de evangelização dos 
povos amazônicos e a criação 
de uma “ecologia integral” 
que garanta a preservação da 
fl oresta, em linha com a “Lou-

O evento deve discutir novas formas de evangelização

dos povos amazônicos.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que “nunca falou” em dar 
fi m à estabilidade do servidor 
público, durante as discussões 
do governo sobre a reforma 
administrativa. A afi rmação, 
feita domingo (6) na saída 
do Palácio do Alvorada, foi 
em resposta a uma matéria 
publicada pelo jornal Cor-
reio Braziliense. De acordo 
com o jornal, a proposta de 
reforma administrativa a ser 
enviada ao Congresso previa 
tal medida.

Bolsonaro criticou também 
uma outra reportagem - da 
Folha de S. Paulo - envolvendo 
o presidente em um suposto 
caso de Caixa 2 durante 
as campanhas eleitorais. O 
presidente classifi cou as re-
portagens como “covardia e 
patifaria”. Ao deixar o Alvora-
da, Bolsonaro conversou com 
alguns simpatizantes. 

Presidente Jair Bolsonaro rebate as críticas.

Os Estados Unidos anuncia-
ram a retirada de suas tropas 
do nordeste da Síria, territó-
rio ocupado pelos curdos, e 
abriram caminho para uma 
invasão comandada pela Tur-
quia. Segundo Donald Trump, 
a decisão foi tomada para tirar 
os EUA de “ridículas guerras 
sem fi m, muitas das quais são 
tribais”. “Vamos lutar onde for 
em nosso benefício e apenas 
para vencer”, disse o republi-
cano no Twitter.

A medida, no entanto, deixa 
os curdos à própria sorte para 
lidar com a Turquia. Os curdos 
sírios foram os principais aliados 
dos EUA na guerra contra o Es-
tado Islâmico (EI) e receberam 
treinamento e armas das forças 
americanas. “Os curdos lutaram 
conosco, mas receberam gran-
des quantidades de dinheiro 
e equipamentos para fazê-lo. 
Eles lutam contra a Turquia há 
décadas. Segurei essa briga por 
quase três anos, mas é hora de 
nos tirar dessas ridículas guerras 
sem fi m”, disse Trump.

O objetivo da Turquia é tomar 
os territórios controlados pelos 
curdos sírios e estabelecer uma 
“zona de segurança” entre a 

fronteira dos dois países. Esse 
corredor teria cerca de 30 km 
de largura e 400 km de extensão 
e abrigaria os refugiados sírios 
que o presidente Recep Tayyip 
Erdogan quer devolver ao país 
vizinho. Segundo a Casa Bran-
ca, a Turquia também assumirá 
a responsabilidade pelos cerca 
de 2,5 mil combatentes do EI 
provenientes de outros países 
e capturados pelas forças ame-
ricanas.

De acordo com Erdogan, a 
invasão turca pode começar 
“a qualquer momento”. “É 
absolutamente impossível para 
nós tolerar novas ameaças des-
ses grupos terroristas”, disse 
o presidente, em referência 
à milícia curda Unidades de 
Proteção Popular (YPG), ligada 
ao Partido dos Trabalhadores 
do Curdistão (PKK). As Forças 
Democráticas da Síria (SDF), 
coalizão curda que combateu 
o Estado Islâmico, disseram 
que estão prontas a defender 
a região ‘a qualquer custo’. 
“A decisão [dos EUA] foi uma 
surpresa, e podemos dizer que 
foi uma facada pelas costas”, 
afi rmou um porta-voz do grupo 
(ANSA).
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A Câmara prestou homena-
gem aos 103 anos de nasci-
mento do deputado Ulysses 
Guimarães, em sessão solene 
no plenário ontem (7). Ulysses 
nasceu em 6 de outubro de 
1916, em Rio Claro. Ele morreu 
em 12 de outubro de 1992, víti-
ma de acidente aéreo quando o 
helicóptero em que viajava de 
Angra dos Reis para São Paulo 
caiu em alto-mar. Seu corpo 
nunca foi encontrado.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, inaugurou es-
cultura de Ulysses, no Salão 
Verde, na entrada do plenário 
que leva o nome do deputado 
morto aos 76 anos. Maia ressal-
tou a importância do político 
considerado “grande símbolo 
da Câmara e da Constituição 
1988”. 

Maia afi rmou que Ulysses 
foi fundamental para a rede-
mocratização do país e para 
a estabilização da democracia 
brasileira após o período do 
regime militar.

“Nada mais do que justo que 
a gente possa fazer essa home-
nagem aqui hoje, junto com 
o MDB, e que isso simbolize 
esse novo momento da política 
brasileira, o novo momento da 

Ulysses Guimarães, no Salão Verde, na entrada do

plenário que leva o seu nome .

Investigação de fake 
news contra direitos 
coletivos

A Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia do Senado pode votar amanhã (9) 
o relatório da senadora Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) ao projeto que prevê a 
apresentação de ação civil pública 
contra a divulgação de notícias falsas 
na internet que atinjam interesses 
coletivos. O texto, da Comissão de 
Direitos Humanos, foi apresentado 
como uma sugestão  encaminhada 
pelo Programa Jovem Senador. 

No relatório, Mara diferencia 
as “fake news individuais” (que 
atingem a honra de um indivíduo 
específico) das “coletivas” (que 
ferem os interesses sociais difusos). 
Para as individuais, o Marco Civil 
da Internet já prevê que somente a 
vítima tem legitimidade para propor 
a ação judicial. No caso das coletivas, 
a senadora diz que há espaço para 
aprimorar a legislação.

“A ação civil pública é o principal 
instrumento que disciplina o me-
canismo de proteção de interesses 
transindividuais. O problema é que, 
atualmente, a lei não autoriza, ao 
menos de forma clara, a propositu-
ra de ação coletiva para a hipótese 
das fake news coletivas, o que pode 
ser corrigido”, acrescenta Gabrilli 
(Ag.Senado).
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Em vigor a 
lei que torna 
transporte 
irregular 
infração 

gravíssima 
Entrou em vigor a Lei 

que considera infração 
gravíssima o transporte 
“pirata” de passageiros, 
incluindo o de estudantes. 
Publicada no DOU, a norma 
altera o Código de Trânsito 
Brasileiro, tornando mais 
rigorosas as penalidades 
aplicadas aos motoristas 
flagrados transportando 
passageiros mediante re-
muneração, sem terem a 
autorização para fazê-lo.

Ao ser classifi cado de in-
fração gravíssima, o trans-
porte irregular de estu-
dantes passa a ser punido 
com multa de R$ 293,47 
multiplicado pelo fator 5, 
totalizando R$ 1.467,35, 
além da remoção do veículo a 
um depósito. Já o transporte 
remunerado de pessoas ou 
bens, quando não licencia-
do, passa de infração média 
a gravíssima, punida com 
multa e remoção do veículo.

Nos dois casos, o motorista 
também perde 7 pontos 
na carteira de habilitação, 
como estabelece o Código 
de Trânsito Brasileiro. Ele 
só não será punido em “ca-
sos de força maior ou com 
permissão da autoridade 
competente” (Ag.Senado).O Plenário da Câmara dos Deputados pode 

votar, a partir de hoje (8), a proposta que au-
menta os casos permitidos de porte de armas e 
diminui a idade para a sua compra. O projeto, 
do Poder Executivo, conta com um substitu-
tivo do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) 
que também disciplina o tema para atiradores 
esportivos e caçadores.

O substitutivo diminui de 25 para 21 anos a 
idade mínima para a compra de armas; permite 
o porte de armas para os maiores de 25 anos 
que comprovarem estar sob ameaça; aumenta 
as penas para alguns crimes com armas; e 

permite a regularização da posse de armas de 
fogo sem comprovação de capacidade técnica, 
laudo psicológico ou negativa de antecedentes 
criminais.

Essa regularização do registro da arma poderá 
ser feita em dois anos a partir da publicação da 
futura lei. O interessado deverá apenas apre-
sentar documento de identidade, comprovante 
de residência fi xa e prova de origem lícita da 
arma, dispensados ainda o pagamento de taxas, 
comprovante de ocupação lícita e ausência de 
inquérito policial ou processo criminal contra 
si (Ag.Câmara).

Papa inicia trabalhos do Sínodo 
e cobra respeito aos índios

O papa Francisco deu início ontem (7) aos trabalhos do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, 
que durante três semanas discutirá temas ligados à maior fl oresta tropical do planeta

ou de tutela das culturas como 
se elas fossem um museu”.

“Isso não respeitaria a rea-
lidade de um povo, que deve 
ser soberana”, declarou. Além 
disso, pediu respeito às rou-
pas e aos costumes dos povos 
indígenas. “Fiquei triste com 
um comentário de brincadeira 
sobre um senhor que tinha 
plumas no chapéu. Qual é a 
diferença entre as plumas e os 
tricórnios que alguns ofi ciais 
usam em nossos dicastérios?”, 
questionou.

O Sínodo acontece até o pró-
ximo dia 27, e tem como relator 
o cardeal brasileiro e arcebispo 
emérito de São Paulo, Cláudio 
Hummes. Em seu pronuncia-
mento na assembleia, Hummes 
lembrou que a Amazônia sofre 
com uma “carência de presbí-
teros” que leva à ausência dos 
sacramentos, como a Eucaristia 
(ANSA).

vado seja”, encíclica ambiental 
de Francisco.

“Um processo como o Sínodo 
pode ser um pouco afetado se 
cada um disser o que pensa ao 
sair da sala. Informações da-

das com imprudência levam a 
equívocos”, acrescentou. Jorge 
Bergoglio ainda alertou que os 
padres e bispos não foram ao 
Vaticano para “inventar progra-
mas de desenvolvimento social 

Bolsonaro não pretende acabar 
com estabilidade de servidor

“De novo, hoje, capa do Cor-
reio Braziliense dizendo que 
vou acabar com a estabilidade 
do servidor. Não dá para con-
tinuar com tanta patifaria por 
parte de vocês. Isso é covardia 
e patifaria. Nunca falei nesse 
assunto. Querem jogar o servi-
dor contra mim. Como ontem 
a Folha de S.Paulo queria me 

ligar ao problema em Minas 
Gerais. Um esgoto a Folha 
de S.Paulo”, disse. “Lamento 
a imprensa brasileira agir 
dessa maneira. O tempo todo 
mentindo, distorcendo e me 
difamando. Vocês querem 
me derrubar? Eu tenho o 
couro duro. Vai ser difícil”, 
acrescentou.

Trump retira tropas da 
Síria e abre caminho a 

invasão turca

Câmara e os 103 anos de 
nascimento de Ulysses Guimarães

democracia brasileira e que a 
Câmara se espelhe nesse es-
petacular exemplo do passado 
para que os parlamentares 
de hoje e do futuro tenham 
também o mesmo reconheci-
mento que o Parlamento teve 
no passado”.

Líder do MDB na Câmara e 
recém-eleito presidente na-
cional da legenda, o deputado 
Baleia Rossi (SP) lembrou 
momentos marcantes da car-

reira de Ulysses, que foi um 
dos destaques da campanha 
nacional pelas eleições diretas 
entre 1983 e 1984 e exerceu 
a presidência da Câmara e 
da Constituinte quando pro-
mulgou a nova Carta Magna, 
conhecida como a Constituição 
Cidadã. “Neste Parlamento, 
ele fez história reafi rmando o 
compromisso sempre com a 
democracia e com a justiça so-
cial”, disse o deputado (ABr).

Plenário da Câmara pode votar 
ampliação do porte de armas



Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Abri a Adobe 

Experience House deste 

ano fazendo a relação 

entre experiências e 

emoções.

Aposto que, para aqueles 
que já são pais, o dia do 
nascimento dos fi lhos 

é um momento que guardam 
com grande apreço. Lembram 
de detalhes e outros fatos 
que, em um dia como outro 
qualquer, jamais poderíamos 
acessar. E a razão pela qual 
nos lembramos destes mo-
mentos marcantes da vida 
é por que eles carregam 
uma carga emocional muito 
grande.

E todos nós buscamos 
grandes experiências. Todos 
nós queremos nos emocionar. 
Do mesmo modo, todos nós 
somos consumidores, não é 
mesmo? Com isso, estendo 
a relação entre experiência 
e emoção para a tecnologia 
e a transformação que ela já 
está impulsionando. Imagine 
transmitir experiências tão 
boas para cada um dos clien-
tes que decidem consumir o 
produto ou serviço da sua 
marca pela primeira vez. 

Como fazer isso de forma 
personalizada, única, e – 
ainda assim – massiva? E se 
essa experiência for pessoal 
e muito boa, qual será a pro-
babilidade de esses clientes 
voltarem em uma próxima 
oportunidade ou recomenda-
rem a sua marca aos amigos? 
Responder a essas perguntas 
não é difícil, mas é preciso 
integrar essas perguntas ao 
core business. Customer 
experience ancorada em 
tecnologia precisa ser prio-
ridade para as marcas, afi nal 
o consumidor demanda um 
atendimento de qualidade 
que seja objetivo, integrado 
e rápido. 

E quanto mais jovem o 
consumidor, mais altas são 
as expectativas em relação 
às marcas com as quais se 
envolve. Prova disso é a 
pesquisa CXM Index 2019, da 
Adobe, que aponta que 90% 
das pessoas entre 18 e 34 
anos disseram tomar alguma 
atitude depois de ter tido uma 
má experiência online, como 
contar aos amigos, parar de 
comprar da marca, postar 
avaliações em um site de re-
views ou desabafar nas redes 
sociais. E quando voltamos o 
olhar para as experiências, as 
companhias deixaram de ser 
comparadas apenas dentro da 
mesma indústria. 

Agora, são comparadas a 
todas aquelas que já elevaram 
a barra e atendem melhor (e 
se antecipam) às expecta-
tivas de seus clientes. Não 
há lugar seguro – as marcas 
são avaliadas e descarta-
das o tempo todo. E foram 
justamente esses desafi os, 
guiado pelos quatro pilares do 
processo de transformação 
digital - Cultura e Liderança, 
Business e Inovação, Tecno-
logia e Criatividade e Pessoas 
e Expertise - que passamos 
debatendo ao longo dos dois 
dias de evento.

Doug Stephens, fundador 
da Retail Prophet e que esteve 
em nosso palco da Expe-
rience House, compartilhou 
seus insights e explicou que 
o ato da compra está ligado 
à sensação de prazer que se 
dá no cérebro por meio do 
neurotransmissor dopami-
na. É por isso que uma má 
experiência de compra é 
uma quebra de expectativa à 
sensação de prazer. Lembre-
se que, se o seu negócio gera, 
por exemplo, 100 mil pedidos 
por dia, são 100 mil oportuni-
dades de surpreender os seus 

clientes, ao mesmo tempo 
em que também são outras 
100 mil oportunidades de 
desapontar.

E o que se faz para oferecer 
boas experiências? O meio di-
gital abriu uma nova - e vasta - 
porta para o marketing. Hoje, 
o grande volume de dados 
gerado pelos consumidores 
pode ser a resposta para as 
mais diferentes dúvidas do 
seu negócio. Kate Willever, 
executiva do Morgan Stanley 
Wealth Management - braço 
do banco de investimentos 
voltado a serviços de saúde 
- mostrou como a global de 
serviços fi nanceiros passou 
por uma reestruturação em 
que o objetivo foi ampliar a 
assertividade na detecção 
dos clientes mais propensos 
a fecharem negócios com a 
Morgan Stanley.

Kate explicou que, dada 
a proporção de 100 famílias 
para cada um dos consultores 
que fazem essa curadoria - 
sendo que o ponto chave des-
sa equação é o engajamento 
entre essas duas pontas -, a 
estratégia foi colocar a tec-
nologia em prol do negócio, 
criando modelos analíticos 
específi cos para cada um dos 
clientes a partir das prefe-
rências deles, possibilitando 
o entendimento dos padrões 
de consumo e, assim, oferecer 
soluções mais adequadas.

Mas de quais dados eu 
preciso? Foi justamente o 
tema abordado por Patrícia 
Souza, gerente de analytics 
da B2W digital, durante a sua 
apresentação: “como criar 
um time de data analytics 
sem precisar de cientistas 
de foguetes”. A especialista 
explicou que, a cada desa-
fi o, o time de web analytics 
é envolvido para auxiliar 
outros departamentos a in-
terpretarem os dados e gerar 
insights a partir dos recursos 
e informações.

Entretanto, além de tecno-
logia, percebemos nesses dois 
últimos exemplos a importân-
cia de um dos principais – ou 
o principal – fator da transfor-
mação nos negócios: o fator 
humano. Tim Leberecht, CEO 
do The Business Romantic 
Society, foi ao evento contar 
sobre a importância da cultu-
ra e humanização no futuro 
do trabalho.

Para ele, a inteligência ar-
tifi cial tem o potencial de de-
senvolver muitas das nossas 
atividades, mas não aquelas 
que demandam criatividade, 
que demandam paixão pelo 
fazer. O romantismo no dis-
curso do especialista mostra 
sempre o valor de ser autên-
tico, cultivar a intimidade e 
compreender que o sofrimen-
to faz parte do jogo, inclusive 
no mundo corporativo.

Como ele mesmo diz: “seja 
você um líder ou não, se não 
puder ver o mundo como o 
que poderia vir a ser, não terá 
como ser inovador. As ca-
racterísticas românticas não 
podem ser automatizadas: 
empatia, intuição, imagina-
ção, emoções, ser capaz de 
lidar com diferentes culturas 
e pessoas”. Isso é ser humano 
e o que gera inovação para 
impulsionar as experiências 
disruptivas.

Acredito na primazia da 
experiência e na capacidade 
do ser humano de surpreen-
der e ser surpreendido. Daí a 
importância de transformar o 
nosso negócio em experience 
business; e fazer dos nossos 
clientes, experience makers.

(*) - É General Manager Latam da 
Adobe Systems, considerada líder 

mundial em marketing digital e 
soluções para mídias digitais (www.

adobe.com/br).

Experience makers: faça da 
experiência o seu negócio

Federico Grosso (*)
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ESTÁGIO DURANTE O EXPEDIENTE
Empresa deve liberar o funcionário para estágio em faculdade, durante 
o expediente, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO QUANDO DA DEMISSÃO 
GERA DIREITO A SEGURO DESEMPREGO? 

Estabelece o art.3º da lei nº7.998/90 que o seguro desemprego é devido 
na dispensa sem justa causa. Desta forma, término de contrato a prazo 
determinado não dá direito ao seguro desemprego.

RESCISÃO DE INTERMITENTE
Quais são as verbas devidas em uma rescisão sem justa causa 
pela empresa, para funcionários contratados como intermitentes? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MONITORAR FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO
Empresa tomadora do serviço deve monitorar o cartão ponto do fun-
cionário terceiro? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL É A VALIDADE DOS EXAMES TOXICOLÓGICOS? 
Esclarecemos que a validade do exame toxicológico será de 60 dias, 
a partir da data da coleta da amostra, podendo o seu resultado ser 
utilizado neste período para admissão ou desligamento. Assim, 
estando no prazo de validade poderá ser utilizado pelo novo empre-
gador. Base Legal – Portaria GM/MT nº116/15.

LICENÇA MATERNIDADE DA ADOTANTE
Na licença maternidade da adotante, como proceder no pagamento 
de salário, é o INSS quem paga. O recolhimento do FGTS e INSS nos 
meses da licença deve ser normal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO NO FINAL DO CONTRATO
No término do contato de experiência, o funcionário apresentou 
atestado de 14 dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Adico Imobiliária e Comercial S/A
CNPJ/MF Nº. 33.251.570/0001-03

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 16/10/2019, às 9:00 horas, 
na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Eleição dos
Membros do Conselho de Administração; e (b) Outros assuntos de interesse geral. Olívia Pereira Bueno Ramazzotti - Diretora.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007480-42.2018.8.26.0020 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO 
VINÍCIUS MATIAS CORDEIR, Brasileiro, CPF 356.421.378-32, com endereço à Rua Nelson Perina, 
129, Jardim Perina, CEP 14876-030, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 46.473,36 (valor em 30/11/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. 

36ª VC – Capital. EDITAL de CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO nº 1023047-21.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANIA PAULA 
DE ANDRADE (CPF 079.472.118-41), que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AMC – 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 8.518,54 (Fev/2016) oriundos das 
mensalidades vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, pague o valor devidamente atualizado, ficando 
consignado neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça 
embargos monitórios, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-
se 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 21 de agosto de 2019. 

38ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213483-61.2010. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA LUCIA GUERRA 
DE FIGUEIREDO, CPF 060.310.168-26, com endereço à Rua Leoncio de Carvalho, 166, Ap. 83, 
Paraíso, CEP 04003-903, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Amc-serviços Educacionais Ltda, objetivando o recebimento de R$4.810,15(Dez/2010), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades 
vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
que a tornará isentadas custas e honorários advocatícios ou apresente embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001487-88.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JOSE ALVES DE SOUZA NETO, CPF. 361.465.078- 22, que AMC Serviços 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 
(Jan/2014), oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades não pagas, 
bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. 
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, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e 
honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2019. 
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O Banco Central (BC) 
propôs projeto para mo-
dernização do mercado 

de câmbio, projeto que “tem por 
objetivo instituir um novo mar-
co legal, mais moderno, mais 
conciso e juridicamente seguro 
para o mercado de câmbio e de 
capitais estrangeiros no Brasil e 
brasileiros no exterior”. “Caso 
venha a ser aprovado pelo Con-
gresso, permitirá a melhoria do 
ambiente de negócios no país 
trazendo simplifi cação e agili-
dade para todos os que lidam 
com operações internacionais. 

O projeto também permitirá 
que modelos de negócios ino-
vadores possam ser implanta-
dos com segurança jurídica, 
aumentando a competição e 
propiciando a oferta de serviços 
mais efi cientes para o mercado 
de câmbio e para operações re-
lacionadas aos capitais estran-
geiros”, diz o BC, em nota. Uma 

BC propõe lei para modernizar 
mercado de câmbio

Caso venha a ser aprovado pelo Congresso, permitirá a melhoria do ambiente de negócios no país 
trazendo simplifi cação e agilidade para todos os que lidam com operações internacionais

das mudanças é a possibilidade 
de ter contas de depósito em 
reais e em moeda estrangeira, e 
de contas de custódia tituladas 
por organismos internacionais.

“Tais preceitos contribuem 
para que o real passe a integrar 
efetivamente os ativos dessas 
instituições, expandindo o 
uso da moeda nacional em 
negociações no exterior, além 
de simplifi car a participação 
de investidores internacionais 
em títulos públicos denomina-
dos em reais diretamente no 
exterior”, diz a justifi cativa do 
projeto. 

“O anteprojeto também favo-
rece o uso do real em negócios 
internacionais ao permitir o 
envio ao exterior de ordens de 
pagamento de terceiros a partir 
de contas em reais mantidas 
no Brasil e tituladas por ban-
cos do exterior”, acrescenta o 
BC, na justifi cativa. O projeto 

A proposta propõe a modernização do mercado de câmbio.

está estruturado em 3 pilares: 
consolidação, modernização e 
simplifi cação.

O PL também possibilita 
eliminar exigências criadas 
há mais de 50 anos, em con-
textos econômicos superados 
e confi guração das relações 

econômicas mundiais total-
mente diferentes das atuais, 
e que se tornaram entraves à 
atividade econômica, propi-
ciando ambiente de negócio 
desburocratizado e mais atra-
tivo, inclusive para o capital 
estrangeiro (ABr).
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O termo “cuidados paliativos” 
é associado, pela maioria das 
pessoas, à atenção dada a quem 
tem uma doença incurável 
quando está chegando ao fi m 
da vida. Essa interpretação, 
no entanto, é incompleta, pode 
gerar resistências e desincen-
tivar que outros enfermos se 
benefi ciem dessa assistência. 
Por isso, é preciso enfrentar 
os tabus que envolvem esse 
assunto e derrubar os mitos 
que o cercam.

Para estimular esse debate, 
no próximo dia 12 (sábado) 
é celebrado o ‘Dia Mundial de 
Cuidados Paliativos’. A data – 
comemorada anualmente no 
segundo sábado do mês – foi 
estabelecida pela Worldwide 
Hospice Palliative Care Allian-
ce, Ong presente em mais de 
100 países. O tema escolhido 
para este ano é “Meu Cuidado, 
Meu Direito”.

A OMS defi ne cuidados pa-
liativos como “a assistência 
promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a 
melhoria da qualidade de vida 
do paciente e seus familiares, 
diante de uma doença que ame-

Cuidados paliativos não são apenas para o fi m da vida

ace a vida, por meio da preven-
ção e alívio do sofrimento, da 
identifi cação precoce, avaliação 
impecável e tratamento de dor e 
demais sintomas físicos, sociais, 
psicológicos espirituais”.

São, portanto, cuidados que 
devem ser oferecidos para to-

dos aqueles que 
enfrentam uma 
doença grave 
já a partir do 
d iagnóst ico , 
seja um câncer 
de mama em 
estágio inicial 
com grande 
chance de cura 
ou um quadro 
avançado de 
Alzheimer, por 
exemplo. Esse 

conjunto de ações também 
é indicado para pessoas com 
problemas cardiovasculares, 
respiratórios ou renais, diabe-
tes, artrite reumatoide, AIDS e 
outras doenças neurodegenera-
tivas, como Parkinson.

“Os cuidados paliativos fazem 
parte de uma abordagem mais 
humanizada, com o intuito de 
promover alívio ao paciente e às 
famílias”, explica Euro Palom-
ba, urologista e CEO da Rede 
Relief. “Esse acompanhamento 
visa amenizar a dor e reduzir 
desconfortos causados pela 
própria doença ou por trata-
mentos, como náusea, falta de 
apetite, falta de ar e fadiga. Já 
do ponto de vista emocional, 
o objetivo é oferecer suporte 
psicológico para que o paciente 

e as pessoas próximas possam 
lidar com angústias, medos e 
depressão”.

Um estudo publicado no 
The New England Journal of 
Medicine, em 2010, mostrou 
que pacientes com câncer de 
pulmão que receberam cuidados 
paliativos a partir do diagnóstico 
tiveram maior qualidade de vida 
durante o tratamento em com-
paração àqueles que receberam 
apenas a terapia convencional. 
Eles também apresentaram 
menos sintomas depressivos 
(16%, contra 38% entre o se-
gundo grupo que não recebeu 
a atenção integral) e viveram, 
em média, dois meses a mais.

 De acordo com a Academia 
Nacional de Cuidados Paliativos, 
o Brasil conta com cerca de 177 
equipes nos 2.500 hospitais com 
mais de 50 leitos – isso representa 
menos de 10% dos estabeleci-
mentos de saúde. Mas existem 
bons sinais de mudança. Em 
novembro de 2018, o Ministério 
da Saúde publicou uma resolu-
ção que normatiza a oferta de 
paliativos como parte dos cui-
dados continuados integrados 
no âmbito do SUS, mas poucos 
ainda têm acesso a esse serviço.

Em São Paulo, a Rede Re-
lief possui duas Unidades de 
Cuidados Continuados e que 
contam com times especializa-
dos em paliativos. “As equipes 
multidisciplinares são formadas 
por médicos especialistas nas 
mais diversas patologias, além 
de psicólogos, fonoaudiólogos 
e enfermeiros, todos prepara-
dos para dar apoio ao doente e 
também à família”, conta Euro 
Palomba. Fonte e mais informa-
ções: (www.rederelief.com.br).

Os cuidados paliativos fazem parte de uma abordagem mais 

humanizada, que visa promover alívio ao paciente e às famílias.

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

Jornal Empresas & Negócios

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: LEANDRO NUNES SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1985, residente e 
domiciliado em Caieiras, SP, fi lho de Janismere Nunes dos Santos. A pretendente: 
ANA KAROLINE CAPUTO DE OLIVEIRA, profi ssão: balconista de farmácia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Rogerio Garcia de Oliveira e de Ana 
Luiza Caputo de Oliveira.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: IVAN VIANA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão líder de produção, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (21/06/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Robson Geraldo dos Santos e de Sandra Mendes Viana dos Santos. A pretendente: 
MILENA TOSCHI DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Franco 
da Rocha, SP, no dia (15/04/1993), residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de 
Gilberto de Andrade e de Laudenice Natalina Toschi de Andrade.

O pretendente: WILLIAM CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de segurança do 
trabalho, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/08/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Cordeiro Filho e de Sonia Maria de Almeida Cordeiro. A pretendente: 
ROGEANI ALVES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de recursos humanos, 
nascida em Parnamirim, PE, no dia (23/02/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Gerneval Moreira e de Sabina Alves Moreira.

O pretendente: JOÃO CARLOS FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão soldador, nascido 
nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia (24/06/1963), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Napoleão Ferreira e de Carmen David Jorge Ferreira. A pretendente: ANA 
PAULA RESENDE CERQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Lapa, SP, no dia (19/10/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José de Oliveira Cerqueira e de Ruth Resende Cerqueira.

O pretendente: DIOGO WASHINGTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/06/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Pereira dos Santos e de Virginia Alisaba Washington Oli-
veira Alburquerque dos Santos. A pretendente: ERLÂNDIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Itamaraju, BA, no dia (12/05/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Silva e de Juraci Pereira dos Santos.

O pretendente: RICARDO SATIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, nascido 
em Carapicuíba, SP, no dia (03/05/1981), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Samuel Ambrozio da Silva e de Lurdes Satiro Moreira. A pretendente: VANUSA PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em Divisópolis, MG, 
no dia (24/01/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira 
da Silva e de Elizabete Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ ARIBALDO FIGUEIREDO CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Tanques, Bom Jesus, RN, no dia (16/06/1963), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Figueiredo Lima e de Angelita Campos 
Figueiredo. A pretendente: VALDENICE MARIA COELHO, estado civil divorciada, profi ssão 
empresária, nascida em Acari, RN, no dia (21/08/1966), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jandi Coelho dos Santos e de Rosalia Maria Alves Dias.

O pretendente: MOACYR VIEIRA DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
químico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/12/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacyr Vieira da Silva Filho e de Lóide Nonato Vieira da Silva. 
A pretendente: TATIANE AVELINO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão gestora fi nan-
ceira, nascida em Mairiporã, SP, no dia (02/12/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel dos Santos Lima de Almeida e de Izoete Aparecida Avelino Almeida.

O pretendente: GUSTAVO ROBERTO TIBURCIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bar-
beiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/09/1999), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandro de Oliveira Silva e de Thais Macedo Tiburcio. A pretendente: 
THAINARA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ituberá, 
BA, no dia (08/01/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hélio 
Conceição da Silva e de Luciana Teles de Oliveira.

O pretendente: JOHN RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente de saú-
de, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/05/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Dias da Silva e de Andreia Luciana Rodrigues da Silva. A pretendente: 
DANIELA DA SILVA PAIVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (24/07/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Mauricio da Silva Paiva e de Maria José Reginaldo Paiva.

O pretendente: IRACI SOUZA PORTO, estado civil divorciado, profi ssão gerente de fábrica, 
nascido em Jaguarão, MG, no dia (18/05/1958), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cristóvão Souza Porto e de Ana Souza Porto. A pretendente: ELAINE LOURDES 
CLEMENTINO, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em Caieiras, SP, no dia 
(24/07/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelcino Martinho 
Clementino e de Lourdes Leopoldo Clementino.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: PAULO DA CONCEIÇÃO MEIRELES, profi ssão: vendedor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Alves Meireles e de Maria Zuleide da 
Conceição. A pretendente: MARIA ELISÂNGILA FAUSTINO, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cruz - CE, data-nascimento: 01/06/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Evilazio Faustino e de Maria das Dores 
Nascimento. R$12,90

O pretendente: JONAS BARBOSA DE ARRUDA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 22/05/1989, residente e domicilia-
do neste Subdistrito SP, fi lho de Julio Barbosa de Arruda Filho e de Elizabete Maria da 
Hora. A pretendente: GRAZIELE CRISTINE NASCIMENTO BRITO, profi ssão: advoga-
da, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1993, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito SP, fi lha de Jurandir de Castro Brito e de Miriam 
Maria do Nascimento. R$12,90

O convivente: REGINALDO DE OLIVEIRA QUINTINO ALVES, profi ssão: arquiteto, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Campo Grande - MS, data-nascimento: 19/01/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito SP, fi lho de Noel Quintino Alves e de Cleusa 
de Oliveira Quintino Alves. O convivente: GERMANO VAGOS HARDT SILVA, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 11/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito SP, fi lho de Germano Hardt 
Silva e de Ana Maria Vagos Hardt Silva. R$12,90 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: CAIO CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/01/1984, operador de empilhadeiras, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo Leal de Araujo e de Maria 
Valdelice dos Santos Araujo; A pretendente: ELIENE MARIA FURTADO, brasileira, 
solteira, nascida aos 05/01/1976, vendedora, natural de Marco - CE, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Expedito Furtado da Silva e de Maria 
da Conceição Furtado.

O pretendente: DENILSON LIMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/08/1969, 
montador de iluminária, natural de Bom Jardim - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Rodrigues da Silva e de Maria Virgilina Lima da Silva; 
A pretendente: LAUDENICE REGINA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
29/04/1976, auxiliar de limpeza, natural de João Alfredo - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Severino de Oliveira e de Terezinha Regina 
da Conceição.

O pretendente: VAGNER SALVADOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/04/1978, ma-
nobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jozelita Salvador; A pretendente: PATRICIA APARECIDA DE LIMA, brasileira, 
solteira, nascida aos 05/03/1984, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Pires de Lima e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: MARCELO APOLINÁRIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/03/1992, polidor de automóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natalicio Apolinário da Silva e de Cícera Luiz de Araujo 
Silva; A pretendente: ANA PAULA DA SILVA MARINHO, brasileira, solteira, nascida 
aos 21/12/1993, assistente de compras, natural de Cupira - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pedro Marinho e de Hilda Pereira Silva.

O pretendente: MARCOS ADRIANO GALDINO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 03/09/1995, atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Domingos Barbosa Nascimento 
e de Givanilse Galdino da Silva; A pretendente: LUANA SANTOS DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 08/10/1996, administradora, natural de Tapiramutá - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Romário Pereira da Silva e de Ana 
Lucia Barros Santos.

O pretendente: EDGAR PEREIRA DA PENHA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/08/1982, repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Anizio Pereira da Penha e de Dulce Galvão Penha; A pretendente: 
ROSILENE VIEIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/09/1968, analista 
jurídico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Leandro Vieira da Silva e de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: CARLOS NEVES LOPES, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/11/1954, 
pedreiro, natural de Boa Esperança - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Otavio Neves Maia e de Sebastiana Maria de Jesus; A pretendente: 
VANIA OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/06/1967, auxiliar de 
serviços gerais, natural de Recife - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Cassimiro da Silva e de Gertrudes de Oliveira Silva.

O pretendente: FELIPE DE LIMA CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/08/1993, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Cardoso e de Irene Luiza de Lima Cardoso; A pretendente: HELLEN 
SANTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/12/1994, recepcionista, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Severino da Silva e de Maria Salome Severina da Silva.

O pretendente: JORGE PEDREIRA DE ARAUJO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 10/07/1961, prestador de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Nunes Araujo e de Railda 
Pedreira de Araujo; A pretendente: ROSIMEIRE DE FÁTIMA LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/10/1986, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Rosa Lima e de Roseli 
de Fatima Leite.

O pretendente: KAIO BISPO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/01/1991, 
coordenador de projetos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luiz Bispo de Souza e de Silvia Vitalino Bispo de Souza; 
A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS BEZERRA, brasileira, solteira, nascida aos 
05/09/1991, secretária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Bezerra e de Lucilia Padias dos Santos Bezerra.

O pretendente: REINALDO ANDRE FREIRE PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/07/1992, auxiliar de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José André Pereira e de Creuza Maria Freire 
Pereira; A pretendente: SARA DE SOUSA FERNANDES, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/10/1994, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Fernandes e de Aurea Maria de Sousa 
Fernandes.

O pretendente: RICARDO DA SILVA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/05/1978, auxiliar de veterinário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Dias Cavalcante e de Josefa da Silva 
Cavalcante; A pretendente: DALVA FERRAZ DE CARVALHO, brasileira, solteira, nasci-
da aos 04/07/1978, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Manoel de Carvalho e de Agda Maria Ferraz.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DA SILVA TOKUDA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/03/1995, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Yoshimi Santos Tokuda e de Ivani Elisangela dos Santos 
da Silva; A pretendente: EDINEIA NOVAES GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 
04/01/1990, vendedora, natural de Planalto - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Felismino Gomes Neto e de Lucidalva Ribeiro Novaes Gomes.

O pretendente: HAROLDO NERES FIRMINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/11/1981, 
açougueiro, natural de Pedreiras - MA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Raimundo Saturnino Firmino e de Florintina Neres Firmino; A pretendente: 
DACIENE SILVA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/02/1981, segurança, 
natural de Esplanada - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Domingos Verissimo dos Santos e de Gildaci Silva Santos.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/04/2001, auxiliar eletricista, natural de Itiúba - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Josenildo de Araújo Souza e de Geiza Costa dos Santos; A 
pretendente: LAYSLA KAROLINE MARQUES ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 
28/12/2000, cabeleireira, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar Ferreira Alves e de Leda Maria Marques Alves.

O pretendente: WALACE SANTANA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/10/1995, garçom, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Caitano da Silva e de Maria de Jesus Santana da Silva; A 
pretendente: EMILLY BARROS DA SILVA MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 
26/04/2000, balconista, natural de Seabra - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilberto da Silva Martins e de Ilelia Barros de Araujo Martins.

O pretendente: SÉRGIO NIELSON DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/08/1985, porteiro, natural de Gado Bravo - PB, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Tavares de Oliveira e de Francisca Izaura da Con-
ceição; A pretendente: ROSIMEIRE MATOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
17/09/1985, de serviços domésticos, natural de Araci - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos da Silva e de Maria Zeferina de Matos Silva.

O pretendente: BRUNO LUIS DA SILVA ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 08/12/1987, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis de Albuquerque e de Nilda Josefa da Silva; A 
pretendente: GISELE APARECIDA MANFREDINI PETRAGLIA, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/10/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Petraglia e de Luiza Sidnei Manfredini.

O pretendente: JOHNATHAN ZIEMBA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/07/1989, escultor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João de Oliveira Neto e de Eunete Ziemba dos Santos Oliveira; 
A pretendente: BRUNA DA SILVA TORRES SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 
01/02/1994, vendedora, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Francisco Sousa e de Cristiane da Silva Torres.

O pretendente: JOALDO SOUZA REIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/12/1985, 
técnico de instalação, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Martins dos Reis e de Anadete Souza Reis; A pretendente: 
ALDIRENE OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/03/1994, lavradora, 
natural de Poço Verde - SE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Nivaldo Nunes da Silva e de Josefa Angelita de Oliveira Silva.

O pretendente: DAVI DE ALMEIDA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/08/1997, 
operador de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gildson Pereira da Silva e de Vera Lucia de Almeida Silva; A pre-
tendente: JANAINA DA SILVA ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 24/02/1999, 
operadora de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Moises Araujo Barbosa e de Joana D'arc Silva.

O pretendente: KLEBER ARAUJO MENDONÇA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
02/12/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de José Mendonça e de Neli Araujo Mendonça; A pretendente: SILMARA 
SANTOS CARDOSO, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/1992, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Messias 
Cardoso e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: MARCELO LARAGNOIT NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 18/08/1969, radialista, natural de São Vicente - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celio Nascimento e de Marlene Laragnoit Nascimento; 
A pretendente: SANDRA DE FÁTIMA PEREIRA VIANA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 07/06/1966, promotora de vendas, natural de Sertãozinho - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira Viana e de Odete Antunes Viana.

O pretendente: HELDER TIMÓTEO, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/09/1973, 
operador de máquinas, natural de Lagoa da Prata - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastão Evangelista Timóteo e de Maria das Graças 
Timóteo; A pretendente: EDITE FAUSTINO GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 
06/06/1971, do lar, natural de Brejo do Cruz - PB, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Faustino dos Santos e de Teresinha Gomes Nogueira.

O pretendente: MANOEL BARBOSA SANTIAGO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
23/04/1965, assistente administrativo, natural de Januária - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ribeiro Santiago e de Josina Barbosa 
Santiago; A pretendente: REGINA BEATRIZ BISPO LISBÔA, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/03/1972, auxiliar de limpeza, natural de Januária - MG, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Bernardo de Almeida e de Dalvina Bispo Lisbôa.

O pretendente: AMILTON ROCHA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/11/1989, 
inspetor de qualidade, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Milton Rocha da Silva e de Marlene da Silva Oliveira; A pretendente: 
ALINY RIBEIRO GUIMARÃES, brasileira, solteira, nascida aos 13/03/1998, auxiliar 
administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cacildo Oliveira Guimarães e de Rosana Maria Ribeiro Guimarães.

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE MENDES, nascido em Piracicaba - SP, no dia 04/11/1978, 
estado civil divorciado, profi ssão fotógrafo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Joaquim Antonio Mendes Neto e de Antonia Luzia Campion Mendes. A pretendente: 
LARISSA HELENA DA ROCHA MARTINS, nascida em Santa Barbara D'Oeste - SP, no dia 
23/09/1985, estado civil solteira, profi ssão produtora de ventos, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Benedito Martins e de Roseli Maria da Rocha Martins.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: GERALDO CLEBER ALVES PIMENTA, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 14/12/1959, natural de Serro - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lourival Alves Ferreira e de Terezinha Pimenta Ferreira; 
A pretendente: LUCELMA DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
02/06/1975, analista de credito, natural de Campina Grande - PB, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Bernardo dos Santos e 
de Severina da Silva Santos.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/08/1984, vendedor, natural de Independência - CE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira de Araujo e de Francisca Fer-
reira de Araujo; A pretendente: ANTONIA JOSSELINA PEREIRA HONORATO, 
brasileira, solteira, nascida aos 18/02/1972, do lar, natural de Nova Esperança - MT, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Egidio Jose Honorato 
e de Juraci Pereira Honorato.

O pretendente: BRUNO DANIEL MARINHO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/09/1988, arquiteto de software, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcos de Oliveira Marinho e de Katia Toledo 
Marinho; A pretendente: NATALI ANTONIO LEE, brasileira, solteira, nascida aos 
05/09/1988, analista de sistemas, natural de Iacanga - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Tae Kyun Lee e de Eliane Maria Antonio.

O pretendente: JOSÉ AMARO NETO, brasileiro, divorciado, nascido aos 18/10/1952, 
aposentado, natural de Governador Valadares - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim Matildes Vieira e de Maria Izabel de Oliveira; 
A pretendente: ROSA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 09/02/1967, do lar, natural de Boa Vista do Tupim - BA, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Helena de Almeida Santos.

O pretendente: JEFFERSON VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 09/04/1983, 
segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Ivo Vieira e de Luzia Lourdes Dantas Vieira; A pretendente: 
GLEYCE DE OLIVEIRA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 08/07/1986, 
auxiliar de escritório, natural de Manoel Urbano - AC, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Raimunda de Oliveira Ferreira.

O pretendente: ANTONIO DE SOUSA NETO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/12/1970, pintor, natural de Tauá - CE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Benedito de Sousa e de Beatriz Fraz Madureira; A pre-
tendente: MARIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS, brasileira, viúva, nascida aos 
24/09/1971, do lar, natural de Itanhomi - MG, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de José Boaventura Brum de Souza e de Maria Augusta Pereira.

O pretendente: EDSON SEVERINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/06/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Edjalma Severino da Silva e de Sebastiana Leite da 
Silva; A pretendente: CRISELEN PAIVA ALEXANDRE DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 06/07/1997, assistente de vendas, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Alexandre dos 
Santos e de Cristiane Silva de Paiva.

O pretendente: GERSON ARAUJO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/05/1987, carpinteiro, natural de Nova Russas - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Gonçalo Braz da Silva e de Hilda Alves de Araujo 
Silva; A pretendente: ALINE APARECIDA SOUSA DE CAMARGO, brasileira, 
solteira, nascida aos 12/10/1992, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edson Roque de 
Camargo e de Claudia Simone de Sousa Mendes.

O pretendente: CAIQUE SILVA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 23/01/1995, assistente de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos da Conceição 
e de Eliana Lenice da Silva; A pretendente: BEATRIZ KIMBERLY DE OLIVEIRA 
SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 16/10/1998, atendente, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ulisses 
Silva Santos e de Shirley Gomes de Oliveira Santos.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA FONSECA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/11/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Francisco da Fonseca e de Monica Fer-
reira Cavalcante da Fonseca; A pretendente: SHIRLENE SILVERIO NORONHA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 21/02/1987, operadora de caixa, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Celestino 
Noronha e de Marli Silverio.

O pretendente: WELTON COUTINHO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/10/1994, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Felipe de Souza e de Josilene Cerqueira Coutinho; 
A pretendente: ANA CLÁUDIA SOUZA PAIXÃO, brasileira, solteira, nascida aos 
30/04/1995, do lar, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Marivaldo do Espirito Santo da Paixão e de Maria 
das Vitorias dos Santos Souza.

O pretendente: JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/09/1993, assistente paralegal, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jurandy Santos e de Roseni Dias de 
Oliveira; A pretendente: JOYCE IRES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/03/1993, analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio José dos Santos e de 
Rosa Maria dos Santos.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE BORGHI TESSARI, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de informática, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/01/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jorge Tessari e de Conceição Aparecida Borghi. 
A pretendente: JÉSSICA ROSSANA SANTANA DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/01/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro de Souza Oliveira e de Elisete Oliveira de Santana Oliveira.

O pretendente: EDUARDO RODRIGUES MARTINEZ, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de varejo, nascido em Goiânia, GO, no dia (30/06/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Ferreira Martinez e de Leila Nunes Rodrigues. A pretendente: 
ADRIANA VIANA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Padre Paraíso, MG, no dia (11/11/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Domingos Coimbra de Souza e de Avelina Viana da Silva Souza.

O pretendente: LUIS ALBERTO FERRAZ, estado civil divorciado, profi ssão operador de má-
quinas, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/05/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Ferraz e de Terezinha Saroa Ferraz. A pretendente: 
LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Rondonópolis, MT, no dia (13/05/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: GILSON SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de rolo, nascido 
em Baixa Grande, BA, no dia (10/07/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Arivaldo Moreira da Silva e de Maria Neuza da Silva. A pretendente: EDINALIA 
BARBOSA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Macarani, 
BA, no dia (19/07/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Barbosa dos Santos e de Florisbela Almeida Santos.

O pretendente: VALDOMIRO VIEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Contendas do Sincora, BA, no dia (02/12/1963), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Vieira de Menezes e de Maria dos Santos Vieira 
Menezes. A pretendente: ANDREA DA ROSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (24/12/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sebastião Leonardo da Rosa e de Catharina Miranda da Rosa.

O pretendente: JOCELI ALMEIDA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Minas Novas, MG, no dia (17/05/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Leres de Sousa e de Maria Joana de Almeida Sousa. A pretendente: MARTÍRIA 
ALVES DA PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Minas Novas, MG, no dia 
(31/08/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rodrigues 
da Paixão e de Maria dos Anjos Alves da Paixão.

O pretendente: PAULO CEZAR DOS PRAZERES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em Natal, RN, no dia (10/07/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cezar dos Prazeres e de Roselia Candida dos 
Prazeres. A pretendente: CELITA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Osasco, SP, no dia (15/03/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Elias do Nascimento Neto e de Ivania Souza da Silva.

O pretendente: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA E SILVA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão entre-
gador, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/10/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Oliveira Cunha e de Valdenira Oliveira e Silva Cunha. 
A pretendente: FERNANDA MORAIS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (19/02/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Augusto de Souza e de Joseane Morais da Silva Souza.
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O Senado Federal 

perdeu a oportunidade 

de rediscutir a fundo 

os limites de gastos de 

campanha.

Isso porque no último dia 
2 de outubro, os senado-
res aprovaram o projeto 

de lei que define o teto de 
gastos de campanha para 
as eleições municipais de 
2020. O texto prevê que o 
valor seja o mesmo do pleito 
de 2016, corrigido pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
e foi sancionado no último 
dia 4 pelo presidente Jair 
Bolsonaro. 

A nova lei restringe o valor 
do autofinanciamento e foi 
publicado em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU) de quinta-feira, 3, 
dentro do prazo para que seja 
aplicada na disputa do ano 
que vem. Qualquer alteração 
na regra eleitoral precisa ser 
feita até um ano antes do 
primeiro turno da eleição, 
marcado para 4 de outubro.

Vale frisar que o projeto da 
lei foi aprovado às pressas 
pela Câmara e pelo Senado. 
A principal mudança é o va-

lor que cada candidato pode 
investir do próprio bolso para 
se eleger. O texto estabele-
ce que o candidato poderá 
usar recursos próprios em 
sua campanha até o total de 
10% dos limites previstos 
para gastos de campanha 
no cargo em que concorrer. 
Por exemplo, para cada R$ 
100 mil de limite de gastos, 
o candidato só poderá usar 
R$ 10 mil do próprio bolso.

Esse limite imposto de 10% 
para autofinanciamento é 
uma inovação importantís-
sima e gerará paridade de 
armas entre os pleiteantes 
dos cargos públicos. No 
entanto, é importante que 
os órgãos de fiscalização 
sejam atuantes no combate 
ao chamado “caixa 2”.

Caberá ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) divulgar 
a tabela de tetos por municí-
pio e cargo antes do pleito, 
assim como ocorreu nas 
eleições de 2016. Nas cidades 
onde houver segundo turno 
na votação para prefeito, o 
teto de gastos será de 40% 
daquilo que tiver sido permi-
tido no primeiro turno.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Público

O novo limite de gastos para 
as eleições de 2020

Marcelo Aith (*)

T : 3043-4171
www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br
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cidade
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(?), atriz
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cabeça
de Ernõ
Rubik

Condição
da beata

Documen-
to obtido

por
inventores
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preciados
por aqua-
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Peça ine-
xistente 
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digital

Salvador
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chileno

Vegetais
como o
anis e a
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Lago, em
francês

Os corpos
dos prati-
cantes de
esportes

Massa
usada
pelos

sapateiros

Gênero
musical

originário
da Bahia

Videogame
dos

anos 1980

Regina
Casé, a-
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dora
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Tipo de
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como a
Sabin
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típica do
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off-road

Provocada
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Sandra de
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Publicação
periódica
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Fragmen-
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Deus que
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(Mit.)

Forma
carinhosa 

para
"irmão"

Residência
da taba
(bras.)

Livres de
perigo

Cerimônia
judicial da
Inquisição

Roupa
masculina
da quadri-

lha da festa junina

Resultado
de

rachadura
na telha

Indícios de crime 
detectado pela
Receita Federal
Arqueamentos

Erguidas
(?)

Gaspari,
jornalista 

País de
atuação 
do Talibã

"Quem
Quer (?)

Um Milio-
nário?",

filme

2/pã. 3/lac — sun. 8/auto de fé. 19/contas não declaradas.

Há recursos também para demonstrar status,

 como joias, relógios, brilhos e marcas evidentes.

Vestir-se é um hábito muito pessoal, mas 
que refl ete nossas intenções sociais. 

Quando usamos uniformes, como o dress-code 
corpora  vo, a ideia é padronizar o sinal e 
emi  r mensagens parecidas.

Engana-se quem acredita que é possível não ter 
um es  lo. Quando escolhemos roupas e acessórios 
que chamem menos atenção, é exatamente isso o 
que você transmite: que é uma pessoa discreta e/
ou pouco espalhafatosa. Não é que você não tem 
es  lo: esse é um dos es  los que você pode ter. Por 
mais homogêneo que você acredite estar no meio da 
mul  dão, há pequenos detalhes que podem entregar 
quem você é, de onde você vem ou alguma par  cu-
laridade que você pensou que estava protegida com 
sua boca fechada. 

Alguns comprimentos representam idade. Por 
exemplo, desde a An  guidade, os homens mais velhos 
usam as togas mais compridas e os mais jovens as mais 
curtas. Podemos dizer o mesmo sobre as bermudas? 
Tem também proporções que dão um indica  vo 
geográfi co, como a sobreposição de cole  nho cur-
to, túnica até o joelho e calças acima da canela dos 
povos do Oriente Médio. E também, algumas peças 
quando são usadas com ironia, tendem a comunicar 
exatamente o oposto. Já viu um adolescente com 
“roupas de vovô”, como boinas, moletons, calças 
molengas e sapatos ultra confortáveis?

Há recursos também para demonstrar status, como 
joias, relógios, brilhos e marcas evidentes. É o que 
pretende ao menos alguém que usa de falsifi cações 
para tentar passar esse efeito. Às vezes cola, pelo 
menos por algum tempo inicial... E mesmo as máxi-
mas de es  lo, como: “todo homem fi ca bem-ves  do 
de terno”, pode ser subver  da se o traje es  ver mal 
ajustado, em mau estado ou manchado. 

O ser humano é um animal essencialmente visual. 
Diferentemente de outros animais, que confi am 
em olfato e audição para reconhecer os membros 
da família (e por isso mesmo andam em grupos 
menores), o homem criou essa hierarquização 
visual que facilita o contato com pessoas que não 
conhecemos. Se está ves  do como policial ou 
segurança, signifi ca que é uma pessoa para quem 
podemos pedir ajuda. 

Portanto, vale o exercício de se planejar para orga-
nizar as roupas que usa para o trabalho ou no dia-a-
dia, pensando o que as pessoas podem ler de você 
mesmo sem te conhecer? Você parece organizado e 
responsável? Ou super cria  vo? É um chefe acessível 
ou rigoroso ao extremo? Pergunte para as pessoas 
ao lado,  re umas fotos de corpo inteiro e faça uma 
análise cuidadosa no espelho por alguns dias seguidos. 

Com isso, você vai ter material o sufi ciente para 
dizer qual é seu es  lo _sem fugir dessa resposta! Só 
depois disso é possível evoluir neste tópico, usando 
essas ferramentas a seu favor. Sem medo!

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

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

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

Qual o seu estilo?
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O Brasil está situado na 
segunda faixa mais bai-
xa com uma taxa de 13 

por 100 mil, ao lado de países 
desenvolvidos como EUA, Ca-
nadá e Austrália, e melhor do 
que alguns deles, como a França 
e o Reino Unido. 

Por outro lado, fi gura também 
na segunda faixa mais alta de 
incidência de câncer de mama 
entre todos os países. Nesse 
caso, a taxa de incidência é de 
62,9 casos por 100 mil habi-
tantes (taxa padrão utilizada 
mundialmente). A análise da 
situação do câncer de mama 
no Brasil, 2018, foi apresentada 
durante cerimônia de celebra-
ção do Outubro Rosa, ontem 
(07), no Rio de Janeiro.

“O fato de a taxa de incidência 
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Câncer de mama: mortalidade 
abaixo da média mundial

A mortalidade do câncer de mama no país é baixa em relação a outros países

O Brasil está situado na segunda faixa mais baixa 

com uma taxa de 13 por 100 mil.

mama está ligada principalmente 
ao acesso a diagnóstico e trata-
mento adequado no tempo opor-
tuno. O objetivo é diagnosticar 
o câncer o mais precocemente 
possível, ainda nos estágios 
iniciais da doença, quando o 
tratamento é mais efetivo. 

Ano a ano, o Brasil vem conse-
guindo aumentar o percentual 
de casos diagnosticados nos 
estágios in situ (considerado 
zero) e I de 17,3% em 2000 
para 27,6% em 2015. Mas essa 
proporção continua muita baixa 
na região Norte (12,7%), em 
contraste com as regiões Sul 
(29,2%) e Sudeste (30,8%). 
Mas é necessário avançar na 
prevenção e diminuição das 
desigualdades regionais e so-
cioeconômicas (Ag.Saúde)

ser relativamente alta e a de 
mortalidade ser relativamente 
baixa mostra que o nosso siste-
ma de saúde, apesar de todos os 
problemas, está salvando muitas 

vidas. Mas temos imensos de-
safi os pela frente”, afi rma Liz 
Almeida, chefe da Divisão de 
Pesquisa Populacional do INCA.

A mortalidade por câncer de 
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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:

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

O pretendente: RENATO JARDIM GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 11/07/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando de Lemos Gonçalves e de 
Valdenir Jardim Gonçalves. A pretendente: ROBERTA SOEIRO DE FARIA, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (12/03/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Tadeu 
Soeiro de Faria e de Ana Rita Pantaléo Soeiro de Faria.

O pretendente: EDUARDO ANDRADE TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de redes, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 24/12/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Teixeira e de 
Marleide Bezerra de Andrade Teixeira. A pretendente: FERNANDA CAROLINA SILVA 
GUIMARÃES CRUZ, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (07/02/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Fernando Cesar Guimarães Cruz e de Marlene da Silva.

O pretendente: LEANDRO MANHANI, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em Santo André - SP, no dia 21/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens Morales Manhani e de Vanda Lucia do Nascimento Manhani. 
A pretendente: SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão bombeira, nascida em Jundiaí - SP, no dia (09/08/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Sebastião do Nascimento 
e de Francisca Gonçalves do Nascimento.

O pretendente: ADRIANO DE CAMPOS CORTELETTI, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/10/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jamir Jose Corteletti e de Mirtes Maria de Campos 
Corteletti. A pretendente: FERNANDA ÉRIKA PEREIRA DIAS DA PONTE, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (06/03/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Dias da Ponte 
e de Maria Leda Pereira.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE CRESPO RAMOS, estado civil divorciado, 
profi ssão estudante, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 02/01/1999, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano de Souza 
Ramos e de Gabriela dos Santos Crespo. A pretendente: JULIANA SANTANA DO 
CARMO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (12/09/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vicente Gomes do Carmo Junior e de Marinalva de Santana.

O pretendente: FRANCISCO GEUILSON DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão supervisor de operações acadêmica, nascido em Irapuan Pinheiro - CE, 
no dia 01/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de José Uilson do Nascimento e de Francisca Auriluce de Melo Nascimento. A 
pretendente: MONIKE ISADORA FERREIRA BICUDO SIQUEIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar laboratorial de gastronomia, nascida nesta Capital, Itaim 
Paulista - SP, no dia (06/01/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Severo Bicudo Siqueira Neto e de Monica Jaqueline Ferreira 
Pinto.

O pretendente: SAMI DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 07/05/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz da Silva e 
de Elizabeth Sobrinho de Almeida. A pretendente: KARINA HYPOLITO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista de sistemas, nascida nesta Capital, Vila 
Formosa - SP, no dia (11/03/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo da Silva e de Angela Izildinha Hypolito da Silva.

O pretendente: RAFAEL WILLIANS DOMINICHELLI PELISSON, estado civil 
solteiro, profissão coordenador de obras, nascido em São Caetano do Sul - SP, no 
dia 15/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Carlos Humberto Pelisson e de Divani Cecilia Dominichelli Pelisson. A pretendente: 
ROBERTA BARRICELLI, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (28/07/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Nildo Barricelli e de Vera Lacerda 
Barricelli.

O pretendente: WILLIAM INACIO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 31/05/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Geruza das Graças Inacio. A pretendente: 
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida nesta Capital - SP, no dia (25/07/1976), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Marcelino dos Santos e de Maria 
Alves dos Santos.

O pretendente: JOÃO CARLOS CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão analista de recursos humanos, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no 
dia 19/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Leonardo Oliveira da Silva e de Antonia de Fatima Cardoso da Silva. A pretendente: 
SAMANTHA XAVIER DIAS DE MATTOS, estado civil solteira, profissão bancária, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (03/03/1982), residente e domiciliada 
no Parque Novo Mundo, São Paulo, SP, filha de Roberto Dias de Mattos e de 
Cleusa Helena de Mattos. Obs.: Envio o Edital de proclamas ao Cartório próximo 
do endereço da contraente.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: HAMILTON LUIS BRESSANE FRANCO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, natural nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia (08/07/1985), residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Ricardo Barbosa Franco e 
de Rosangela Silvia Bressane Franco. A pretendente: GISELE APARECIDA MATHEUS 
ANDRADE, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, natural nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha, SP, no dia (25/10/1987), residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Oliveira Andrade e de Solange Matheus Andrade.
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Especial

Engeplus

Deixar de ir ao médico para 
consultas de rotina ou em caso 
de dor parece algo impensável. 
Entretanto, essa é a realidade de 
muitas pessoas surdas ou com 
defi ciência auditiva

Letycia Bond/ABr

Surda, a professora de Libras, Sylvia Grespan, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo, assume que evita o consultório médico, 

por julgar que os profi ssionais não estão preparados para 
atendê-la da forma adequada. Ter de escrever ou depender 
de alguém que descreva ao médico os sintomas que ela 
sente e compartilhe partes relevantes do seu histórico de 
saúde é, para ela, um incômodo.

"Dizem que os surdos não procuram médico. Eu, Sylvia, 
não procuro, porque já sei que não vou ter uma comuni-
cação efetiva. Então, não me sinto confortável, não tenho 
conforto linguístico de conversar com um médico", diz, 
acrescentando que pessoas já relataram a ela casos em que 
foram repreendidas pelo médico por utilizarem o celular 
para tentar melhorar a comunicação durante a consulta. 
"É nosso direito ter um atendimento efi caz e efetivo. Já 
estamos no século 21 e até hoje a sociedade não está pronta 
pra receber o surdo?"

De acordo com o IBGE, cerca de 2,2 milhões de pessoas 
declararam ter defi ciência auditiva. O grupo representa 
1,1% da população brasileira. Sylvia conta que, certa vez, 
fi cou internada e se surpreendeu com as marcações no chão 
do hospital onde deu entrada. "Eu achei legal, porque era 
[um recurso] visual, e perguntei 'Por que é colorido'?. Me 

disseram: 'Porque a maioria nesse município é analfabeta'. 
Tá vendo? Eles nem pensaram no surdo, e sim nas pessoas 
que não sabem ler nem escrever".

A única exceção às experiências desagradáveis, afi rma, 
ocorreu há dois anos, quando operou a vesícula e fi cou na 
UTI, por um mês. Sem estar à vontade para pedir que sua 
mãe, já idosa, a acompanhasse, teve uma surpresa. "Eu 
me senti bem, porque ali todo mundo sabia Libras. Eu me 
senti muito feliz, porque eles eram meus ex-alunos". Na 
sua avaliação da professora, que ministra aulas de Libras 
para alunos de fonoaudiologia e medicina e já formou, em 
três anos, 400 alunos, o curso não resolve o problema, iso-
ladamente. "Não é só o curso de Libras que é importante. 
Também tem que saber como explicar para o surdo", ressalta.

De acordo com a médica veterinária Alyne Pacífi co, o 
vocabulário de Libras na área de saúde ainda é muito re-
cente e os profi ssionais devem sempre colocá-lo em prática 

Surdos enfrentam difi culdade 
para atendimento em saúde

para não perder o aprendizado. "Não basta o nível básico, 
porque é um idioma", afi rma, destacando que, como qual-
quer idioma, a Libras está sujeita a mudanças constantes. 
Também professora de Libras, Alyne fez um levantamento 
com idosos surdos sobre a maior difi culdade enfrentada na 
área de comunicação. O resultado, obtido em 2016 quando 
ela cursava o mestrado em gerontologia, foi unânime. 

"Fiz uma entrevista perguntando quais eram os princi-
pais problemas com relação a saúde, educação e inclusão 
social e 100% das pessoas consultadas disseram que o 
maior problema era na saúde, porque na educação têm 
intérpretes, auxiliares, mas na saúde dependiam 100% de 
uma pessoa intérprete ou de alguém da família", comenta. 
Alyne acrescenta que, para 
ela, o SUS "está à frente" 
quanto à qualidade do servi-
ço oferecido a esse público. 
"Os órgãos públicos estão 
buscando a capacitação [em 
Libras]", destaca.

A fonoaudióloga Beatriz 
de Castro, da Divisão de 
Educação e Reabilitação dos 
Distúrbios da Comunicação 
(Derdic), menciona que 
30% das crianças surdas ou 
com defi ciência auditiva têm 
outras demandas de saúde, 
além da relacionada à au-
dição. Além disso, 98% dos 
surdos têm pais ouvintes, 
o que, geralmente, faz com 
que não tenham contato com 
pessoas fl uentes em Libras. 

O contexto, avalia a fo-
noaudióloga, requer uma 
política pública "múltipla". "Até que ponto a gente consegue 
que eles fi quem fl uentes tão rápido quanto precisam, se 
nunca conviveram na comunidade? Até que ponto tenho 
comunidades disponíveis, nesse Brasil enorme, que tenham 
interlocutores que vão fazer Libras? Então, é difícil de um 
jeito ou do outro. Portanto, estratégias inclusivas são uma 
necessidade em políticas públicas que atendam a essa 
diversidade", afi rma.

Com vasta vivência ao 
lado de surtos, Beatriz 
afi rma que essa população 
é “subestimada intelectual-
mente". "A pessoa, porque se 
trata de um surdo, começa 
a falar devagar e fi ca com 
pena. Ele é subestimado 
intelectualmente, porque 
a comunicação é um valor 
muito importante para o ser 
humano. Quando tem qual-
quer desvio de comunicação, 
imediatamente a pessoa é 
subestimada, do ponto de 
vista cognitivo”.

Com frequência, afirma 
Alyne Pacífi co, as pessoas 
acometidas por surdez ou 
defi ciência auditiva acabam 
sendo privadas de informa-
ções fundamentais a respeito 

do seu estado de saúde. Também é comum que sejam for-
çadas a concordar com a administração de medicamentos, 
sem que saibam exatamente qual substância está sendo 
prescrita ou até mesmo injetada em seus corpos. Em 
muitas ocasiões, não conseguem ter a oportunidade de 
expressar os sintomas físicos que sentem, condição que, 
frisa Alyne, os torna "reféns". O debate, portanto, permeia 
o campo da ética. 

Quando se trata de saúde mental, a situação é idêntica. De 
acordo com ela, muitas pessoas com surdez ou defi ciência 
auditiva procuram um psicólogo depois de desenvolverem 
depressão causada pelo isolamento social. Não raro, há 
falta de comunicação dentro da própria casa em que vivem. 

"Hoje em dia, se tivermos cinco psicólogos formados em 
Libras, em Brasília, é muito. E, se acharmos um, ele ainda 
cobra um absurdo pela consulta, porque é um profi ssional 
muito requisitado. Às vezes, também tem a questão do 
sigilo. Entra um intérprete e o surdo não quer abrir o caso 
dele com alguém que chegou ali."

Um caso que ilustra bem as implicações da falta de preparo 
no atendimento de saúde é relatado pela professora Sylvia 
Grespan. "Já tive experiências com surdo psicopata [com 
transtorno de personalidade dissocial psicopática], que 
agredia e tentou se matar. A intérprete não conseguia in-
terpretar, ela começou a chorar, começou a fi car angustiada 
naquele atendimento, porque ela não estava acostumada".

Quando o tema é tecnologia em prol das pessoas surdas 
ou com defi ciência auditiva, as opiniões se dividem. Ao 
contrário de Alyne, Sylvia afi rma que os aplicativos de ce-
lular e as vídeo-chamadas não propiciam um atendimento 
apropriado. A pedagoga argumenta que esse modelo traz 
consigo um ônus, que é o pagamento por um serviço de 
internet que permita que as consultas por vídeo e os apli-
cativos rodem bem. 

Sylvia lista algumas medidas que considera fundamentais: 
a oferta de Libras como disciplina obrigatória nos cursos 
da área de saúde, com uma carga horária extensa, "e não 
somente de 40 horas"; a contratação de intérpretes em 
hospitais; e o lançamento de todas as páginas online do SUS 
em Libras, permitindo que o conteúdo chegue a todos. A 
professora defende ainda que a Anatel oferte pacotes de 
internet para pessoas surdas ou com defi ciência auditiva 
com preços mais acessíveis.

De acordo com o IBGE, 2,2 milhões de pessoas declararam ter defi ciência auditiva,
o que representa 1,1% da população brasileira.
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Tradução em Libras durante 
encenação no Rio de Janeiro.
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Gestante surda-muda com uma interprete de libras no sistema
de saúde do município de Bacabal.

Pr
ef

.M
un

.B
ac

ab
al


	pagina_01_ed_3969
	pagina_02_ed_3969
	pagina_03_ed_3969
	pagina_04_ed_3969
	pagina_05_ed_3969
	pagina_06_ed_3969
	pagina_07_ed_3969
	pagina_08_ed_3969

