
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
10 de outubro de 2019

Ano XVII – Nº 3.971

“Não há comparação 
entre o que se perde 
por fracassar e o 
que se perde por 
não tentar”.
Francis Bacon (1561/1621)
Filósofo e politico inglês
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O plenário do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem 

(9), por 8 a 1, manter a 
obrigatoriedade de estados 
produtores de petróleo re-
passarem 25% dos royalties a 
que têm direito para todos os 
municípios de seu território.

A norma, prevista na Lei 
7.990/1989, era questionada 
no Supremo desde 2012 pelo 
estado do Espírito Santo, que 
argumentava não caber a uma 
lei federal estabelecer os cri-
térios para a distribuição dos 
royalties entre os municípios.

STF: estados devem 
repassar a municípios 25% 
dos royalties do petróleo

Para o relator da matéria, 
ministro Edson Fachin, no 
entanto, a legislação pertinente 
à distribuição de royalties do 
petróleo é sim de competên-
cia federal, motivo pelo qual 
“é constitucional a imposição 
por este instrumento legal 
[Lei 7.990/1989] de repasse 
de parcela das receitas trans-
feridas aos estados para os 
municípios”.

Fachin foi seguido por Ale-
xandre de Moraes, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewandowski e 
Dias Toffoli. Apenas o ministro 

Marco Aurélio Mello divergiu, 
por considerar que caberia aos 
estados defi nirem os critérios 
para o repasse dos royalties a 
municípios. Os ministros Luiz 
Fux e Celso de Melo não par-
ticiparam.

O Artigo 20 da Constituição 
assegura participação nos 
resultados da exploração de 
petróleo a todos os estados e 
municípios em cujo território 
se dê a atividade exploratória. 
A Lei 7.990/1989, contudo, 
prevê a redistribuição de 25% 
dos royalties que cabem aos es-
tados para todos os municípios 

A norma era questionada no Supremo desde 2012 pelo estado do Espírito Santo.

de seu território, e não só para 
os produtores de petróleo. Para 

esse repasse, foram estabeleci-
dos os mesmos critérios usados 

para a repartição de receitas 
do (ICMS) (ABr).

O americano John Goodenou-
gh, Prêmio Nobel de Química 
deste ano, disse que quando 
contribuiu para o desenvolvi-
mento das baterias usadas em 
telefones celulares, notebooks 
ou carros elétricos (íon de lítio) 
não imaginava a importância 
que viriam a ter. 

Destacou que elas hoje têm 
grande importância, onde quer 
que sejam usadas, feitas de íon 
de lítio ou de outros materiais. O 
prêmio, anunciado ontem (9), 
foi concedido a Goodenough, 
de 97 anos, juntamente com o 

britânico Stanley Whittigham e 
o japonês Akira Yoshino.

“Temos de aprender a viver 
da energia que vem do sol e só 
conseguiremos fazer isso se 
aprendermos a armazenar a 
energia. Por isso, precisamos de 
baterias”, acrescentou. Sobre o 
reconhecimento por parte da 
academia sueca, Goodenough 
diz que receber o Nobel “é 
uma boa razão para viver até 
os 97 anos”. A Academia Sue-
ca disse que esses cientistas 
contribuíram para um “mundo 
recarregável” (NHK/ABr).

John Goodenough, Prêmio Nobel de Química.

O bispo emérito do Xingu, 
Erwin Kräutler, afi rmou ontem 
(9) que a ordenação de homens 
casados como padres, é a úni-
ca alternativa para garantir 
a presença da Igreja Católica 
na Amazônia. Essa é uma das 
propostas mais polêmicas em 
discussão no Sínodo dos Bispos 
dedicado à maior fl oresta tropi-
cal do planeta e já provocou até 
acusações de heresia por parte 
do clero ultraconservador.

“Digo com toda a sinceridade: 
não existe outra possibilidade, 
os povos indígenas não enten-
dem o celibato. Quantas vezes, 
chegando em um vilarejo, me 
perguntaram onde estava minha 
esposa. Quando ouviam que eu 
não era casado, eles se enterne-
ciam como se eu lhes desse pena 
e diziam ‘pobrezinho’”, contou 
Kräutler no Sínodo.

A ideia em discussão na 

assembleia episcopal prevê a 
extensão do sacerdócio aos 
chamados “viri probati”, ho-
mens casados (preferivelmente 
indígenas), de fé comprovada 
e capazes de administrar espi-
ritualmente uma comunidade 
de fi éis. “O povo indígena não 
consegue entender essa coisa, 
que o homem não seja casado, 
que não tenha uma mulher”, 
acrescentou o bispo emérito 
do Xingu. 

“Para a Igreja Católica, a 
Eucaristia está no centro, mas 
colocamos o celibato acima da 
Eucaristia”, acrescentou. Outra 
proposta em discussão no Sí-
nodo é a criação de diaconisas 
que possam presidir cerimônias 
litúrgicas. “Dois terços dessas 
comunidades sem sacerdotes 
são coordenados por mulheres, 
então devemos pensar nisso”, 
disse Kräutler (ANSA).

Impostômetro em 1,9 trilhão 
O Impostômetro da Associação 

Comercial atingiu a marca de R$ 
1,9 trilhão ontem (9), às 23h. Em 
2018, o volume que corresponde 
ao total de impostos, taxas, multas 
e contribuições pagas desde o pri-
meiro dia do ano, foi alcançado no 
dia 23. Mesmo tendo em discussão, 
a reforma tributária, essencial para 
o país, ainda não se vislumbra 
um trabalho para uma possível 
redução imediata carga tributária. 

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, disse ontem 
(9) que o óleo que vazou e 
que atinge diversas praias no 
litoral do Nordeste vem “muito 
provavelmente” da Venezuela. 
Ele citou estudo da Petrobras, 
ao participar de audiência pú-
blica na Câmara dos Deputados.

“Esse petróleo que está vindo, 
muito provavelmente da Vene-
zuela, como disse o estudo da 
Petrobras, é um petróleo que 
veio por um navio estrangeiro, 
ao que tudo indica, navegando 
próximo à costa brasileira, com 
derramamento acidental ou não, 
e que nós estamos tendo enorme 
difi culdade de conter”, disse.

Segundo o balanço mais re-
cente do Ibama, a mancha de 
óleo atingiu 138 localidades em 
62 cidades de nove estados da 

Região Nordeste.
O ministro salientou a difi -

culdade em solucionar o pro-
blema, uma vez que a origem 
do vazamento é indetermina-
da e desconhecida. Até esta 
segunda-feira (7), a Petrobras 
já havia recolhido 133 toneladas 
de resíduos. 

Segundo o Ibama, o material 
oleoso é petróleo cru e, desde o 
dia 2 de setembro, se espalhou 
pelo litoral de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. Ao participar de 
uma audiência pública realizada 
pela na Câmara, o presidente 
da Petrobras, Roberto Castello 
Branco, disse que análises la-
boratoriais confi rmaram que a 
substância não provém da pro-
dução da estatal brasileira (ABr).

A produção de motocicletas 
em setembro chegou a 92.894 
unidades, 15,1% maior na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. De janeiro a 
setembro foram produzidas 
836.450 unidades, o que cor-
responde a uma alta de 7,5% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado, de 
777.779 unidades. Os dados 
foram divulgados ontem (9), 
pela Abraciclo.

Segundo o balanço mensal 
da entidade, as vendas para 
as concessionárias totalizaram 
95.282 unidades, resultando 
em um aumento de 24,2% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, de 76.695 unidades, 
e queda de 9% na compara-
ção com agosto, de 104.649 
unidades. No acumulado do 
ano foram vendidas 816.064 

No acumulado do ano foram vendidas 816.064 motocicletas no 

atacado, volume 14,7% superior ao mesmo período de 2018.

A infraestrutura brasileira 
poderá se benefi ciar da queda 
das taxas de juros de outros 
países. Na avaliação do minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, esse cenário 
representará uma janela de 
oportunidades para que o país 
acabe se tornando uma opção 
mais rentável para investidores 
estrangeiros. Mas para que 
isso aconteça, é fundamental 
que o país continue apresen-
tando projetos “organizados, 
sofi sticados” e dentro de uma 
estratégia bem planejada.

A fi m de aproveitar essa opor-
tunidade, Freitas tem cobrado 
“esmero” de sua equipe, no 
sentido de “estabelecer e cons-
truir os melhores projetos”. 
Segundo ele, o retorno tem sido 

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Peter Nicholls/Reuters
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Mesmo com fraca exportação, produção de 
motocicletas aumentou 15,1% em setembro

a agosto que foi de 3.566 unida-
des. No acumulado de 2019, o 
volume exportado foi de 29.136 
unidades, representando uma 
queda de 49% na comparação 
com o mesmo período de 2018, 
de 57.131 unidades.

De acordo com o presidente 
da Abraciclo, Marcos Fer-
manian, a oferta de crédito 
é o principal motivo para o 
crescimento dos números do 
setor, que, aliado às taxas de 
juros mais atraentes, incentiva 
os proprietários a trocarem 
as motocicletas por modelos 
mais novos e zero quilômetro. 
Pelas projeções da Abraciclo, 
a produção de deve ser de 
1.100.000 unidades em 2019, 
o que representa uma alta de 
6,1% na comparação com o 
volume de 2018, de 1.036.788 
unidades (ABr).

motocicletas no atacado, volu-
me 14,7% superior ao mesmo 
período de 2018, com 711.644 
unidades.

As exportações em setembro 

atingiram as 2.390 unidades, 
o que mostra uma queda de 
28,4% na comparação com o 
mesmo mês de 2018, de 3.336 
unidades, e de 33% em relação 

Índios não entendem 
celibato, diz bispo no Sínodo

“Temos de aprender a viver 
da energia que vem do sol”

Assembleia  prevê a extensão do sacerdócio aos chamados

“viri probati”, homens casados.

Óleo no Nordeste vem 
“muito provavelmente” 

da Venezuela

Queda de juros no 
exterior ‘benefi ciará’ 

infraestrutura

excelente. “O que temos ouvido 
[dos investidores estrangeiros] 
é que os projetos estão organi-
zados e sofi sticados. Mas o mais 
importante é que não se trata 
de um set list de projetos; de 
um conjunto de projetos alea-
toriamente escolhidos. 

São projetos com poder de 
transformar a logística e a 
infraestrutura, que vão atingir 
em cheio nossos objetivos 
estratégicos e nossa política 
de estrutura. Vão atuar no 
rebalanceamento e reequilí-
brio da matriz porque teremos 
participação maior dos modos 
ferroviário e hidroviário, com 
crescimento da navegação de 
cabotagem”, argumentou.

A expectativa do ministro 
é a de fazer vários leilões até 
2022, para repassar à iniciativa 
privada diversos empreendi-
mentos. Estão nos planos 41 
aeroportos; mais de 16 mil 
km de rodovias; mais de 3 mil 
km de ferrovias; “dezenas” de 
arrendamentos portuários, 
além da desestatização de com-
panhias docas. “Tem todo um 
ambiente de negócio que está 
sendo construído, para trazer, 
ao investidor, uma sensação de 
segurança”, disse (ABr).

Ministro do 

Meio Ambiente, 

Ricardo Salles, 

em audiência 

na Câmara.
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OPINIÃO
O que fazer diante das 

10 megatendências 
para 2025?

As previsões terão forte 

impacto no mercado de 

trabalho.
 

Recentemente me depa-
rei com o estudo Global 
Industry Vision (GIV), 

lançado pela Huawei. O ob-
jetivo é dar continuidade às 
previsões de desenvolvimento 
tecnológico e industrial até o 
ano de 2025, chamadas de me-
gatendências. Elas descrevem 
um mundo talvez antes pensa-
do apenas em fi lmes de fi cção. 
Logo, minha recomendação é: 
todos os profi ssionais devem se 
atentar aos dados.

Os apontamentos do relató-
rio têm como base os documen-
tos quantitativos da própria 
empresa, bem como casos de 
uso do mundo real. Veja como 
são interessantes:

 1. Viver com bots: a robótica 
estará presente em variados 
cenários.

2. Super visão: a convergên-
cia de técnicas permitirá ver 
além das distâncias.

3. Zero busca: as informa-
ções nos encontrarão.

4. Ruas adaptadas: o trans-
porte smart conectará pessoas, 
veículos e infraestrutura.

5. Trabalhando com androi-
des: a automação assumirá 
tarefas mais perigosas, repe-
titivas e de alta precisão.

6. Criatividade Aumentada: o 
high tech em nuvem reduzirá 
o custo e a barreira de entrada 
para a experimentação cientí-
fi ca, inovação e arte.

7. Comunicação sem atrito: 
os muros da linguagem serão 
quebrados.

8. Economia Simbiótica: 
tecnologia digital e aplicativos 
inteligentes em plataformas de 
acesso unifi cadas. 

9. Lançamento veloz do 5G: 
será realidade muito mais rapi-
damente em relação a qualquer 
geração sem fi o anterior.

10. Governança Global Di-
gital: os avanços devem ser 
equilibrados por padrões e 
princípios de dados compar-
tilhados.

 
Os cargos também estão mu-

dando. Segundo levantamento 
da consultoria IDados, mais da 
metade dos empregos formais 
e informais no Brasil pode ser 
substituída por máquinas nos 
próximos dez a 20 anos. É o 
equivalente a 52,1 milhões 
de postos de trabalho. Essa 
previsão é feita porque, com 
os sistemas, os colaboradores 
entram em jogo para fazer ope-
rações complexas, enquanto 
os softwares resolvem o resto. 

Assim, os androides não são 
inimigos do labor humano, mas 
podem ser aliados de um me-
lhor aprimoramento da compe-
tência das pessoas, tornando 
a corporação mais inovadora. 
Nos call centers, isso já pode 
ser vivenciado por meio de 
ferramentas automatizadas. 

O Agente Virtual Negocia-
dor, por exemplo, realiza o 
processo completo de nego-
ciação de dívidas. Em relação 
a um discador convencional, 
ele apresenta muito mais 
redução de custos, padroniza 
a qualidade do atendimento e 
evita o absenteísmo.

 Não adianta fugir: a tec-
nologia veio para fi car e faz 
a diferença na rentabilidade 
e no engajamento das orga-
nizações. Ficar atento a isso 
garante sucesso na revolução 
tecnológica.

(*) - É presidente da Total IP - 
Soluções e Robôs para Contact 

Centers (www.totalip.com.br).

Carlos Henrique Mencaci (*)
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News@TI
Nutanix e ServiceNow anunciam parceria

@A Nutanix, líder em nuvem corporativa, anuncia que a plataforma 
Hyperconverged Nutanix Infrastructure (HCI) foi integrada à 

solução ServiceNow IT Operations Management, permitindo a  auto-

matização de fl uxos de trabalho críticos dentro da nuvem privada. Com 

essa integração, os clientes do ServiceNow não só podem descobrir os 

ambientes Nutanix HCI automaticamente, como também obter acesso 

aos serviços de TI, com notifi cações diretas de incidentes críticos 

relacionados ao serviço em suas nuvens privadas (www.nutanix.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Os mitos e verdades sobre 
Internet das Coisas e 5G

Muito se comenta sobre os benefícios da nova geração de telefonia móvel, o 5G, que promete 
revolucionar a capacidade de transmissão de dados, tanto em volume de bytes transferidos, como em 
velocidade. Tal tecnologia está intimamente relacionada a outro fenômeno do mundo digital, a Internet 
das Coisas, comumente chamada IoT, Internet of things.

Dane Avanzi (*)

O mundo de IoT, possibilitará que 
inúmeros eletrodomésticos, veí-
culos, máquinas industriais, robôs, 

possuam um endereço TCP/IP, capaci-
dade de armazenamento, gerenciamento 
e processamento de informações. Tais 
dispositivos, estarão conectados à internet 
por diferentes redes móveis, incluindo sa-
télites, telefonia móvel, wi fi , sistemas de 
radiocomunicação, entre outras.

Também haverá a possibilidade de comu-
nicação entre os dispositivos, quando esti-
verem próximos, comumente chamada de 
M2M, ou simplesmente máquina a máquina. 
Quando as redes estiverem funcionando em 
sua plenitude, possibilitará que inúmeras 
situações corriqueiras da vida sejam auto-
matizadas, deixando mais tempo livre para 
outros afazeres.

Nesse contexto, o impacto do mundo 
digital pode signifi car a dis-
ruptura de vários contextos 
interativos, produtivos e orga-
nizacionais. No âmbito indus-
trial, a grande transformação 
será o conceito denominado 
Indústria 4.0, no qual os ro-
bôs e máquinas, gerenciarão 
os processos produtivos, 
aumentando a efi ciência e 
produtividades das empresas. 

No âmbito governamental, 
inúmeras políticas públicas 
poderão ser difundidas na 
modernização da adminis-
tração pública, interligando 
atividades de diversos órgãos, 
aumentando a capacidade de 
sinergia e colaboração entre 
as secretarias das Prefeituras e Estados. 

O ensino à distância tornará mais fácil e 
barato o acesso à educação, fato que ensejará 
maior inclusão social e reduzirá a desigualda-
de. Considerando que toda nova tecnologia, 
num primeiro momento, gera uma certa 
desconfi ança e até mesmo resistência das 
pessoas, muitas fakenews a respeito do tema 
5G e IoT tem sido disseminadas, o que me 
inspirou a produzir esse artigo.

Falando em IoT, dizem que ela acabará 
com os empregos. Discordo veementemen-
te, porque os empregos convencionais em 
regime de CLT no Brasil estão se extinguin-

do por diversas razões, independente dos 
fenômenos decorrentes da digitalização. As 

razões são inúmeras, sendo 
as principais a carga tribu-
tária altíssima que prejudica 
empregado e empregador, o 
comportamento dos jovens 
que ingressam no mercado de 
trabalho que preferem ser em-
preendedores ou microem-
presários do que empregados, 
a possibilidade de trabalhar à 
distância, sem precisar estar 
fi sicamente em um endereço 
específi co, entre outras. 

Ora, nesse contexto, está 
claro que as relações de traba-
lho mudaram, e, em decorrên-
cia disso, uma nova dinâmica 
social está emergindo. Em 
suma, as coisas são o que são 

e, parafraseando Darwin, sobrevive não o 
mais forte ou mais inteligente, mas sim o 
que melhor se adapta.

Já quanto ao 5G, há muitos vídeos e 
textos sem nenhum fundamento científi co, 
distorcendo a realidade e disseminando 
desinformação. De todas as falácias, a 
mais destituída de fundamento é a de 
que o celular faz mal à saúde em razão da 
exposição do corpo humano à radiação de 
ondas eletromagnéticas. 

A Organização Mundial de Saúde - 
OMS, esclarece que um grande número 
de estudos foi realizado nas últimas 

duas décadas para avaliar se os telefones 
móveis apresentam um potencial risco à 
saúde, sendo que até o momento, nenhum 
efeito adverso foi estabelecido devido o 
uso do celular. 

No Brasil e no mundo, dispositivos por-
táteis de telecomunicações, tais como 
radiocomunicadores, especialmente os 
telefones celulares, passam por severos 
testes relativos a taxa de absorção espe-
cífica, SAR,em inglês. Além de todos os 
fabricantes submeterem seus aparelhos 
a esses testes antes de serem comerciali-
zados, existem estudos aprofundados na 
OMS que estipulam limites de irradiação 
de ondas não ionizantes, emanadas das 
antenas das torres de telecomunicações. 

No nosso país, a resolução 700 da Anatel, 
bem como a Lei Federal n. 11.934, exigem 
que todas as estações rádio base de telefo-
nia móvel, bem como qualquer outro tipo de 
antena, inclusive as de radiocomunicação, 
possuam laudo assinado pelo responsável 
pela instalação, atestando que o referido 
sistema encontra-se aderente a lei. Tal ar-
cabouço jurídico possui o fi to de resguardar 
a preservação do meio ambiente e a saúde 
pública, garantindo que o desenvolvimento 
das TIC’s - Tecnologia da Informação e 
Comunicação, ocorra de forma aderente 
às melhores práticas internacionais.

(*) É advogado, empresário do setor de 
telecomunicações, diretor Jurídico da Aerbras - 

Associação das Empresas de Radiocomunicação do 
Brasil e Diretor Superintendente do Instituto Avanzi.

Tecnoblog

Quando as 
redes estiverem 
funcionando em 
sua plenitude, 
possibilitará 
que inúmeras 
situações 
corriqueiras 
da vida sejam 
automatizadas, 
deixando mais 
tempo livre para 
outros afazeres.

A indústria de jogos explodiu nos últi-
mos anos, com vários deles se tornando 
uma verdadeira febre. O Fortnite é um 
desses exemplos, e vem conquistando 
centenas de milhões de usuários no mundo 
todo. Ao mesmo tempo, jogos clássicos, 
como Call of Duty e os novos RPGs da 
CD PROJEKT RED – The Witcher 3 e 
Cyberpunk 2077 - continuam a atrair tanto 
os novos jogadores quanto os fanáticos.

 
A crescente popularidade dos jogos foi 

impulsionada por uma democratização do 
setor com a redução de barreiras tecno-
lógicas e de custo. A rede 5G entra como 
uma facilitadora para levar os games do 
tipo “click-and-go” a um outro patamar, im-
pactando a indústria de algumas maneiras. 

 
No início deste ano, a Google divulgou 

informações sobre um serviço de stre-
aming sob demanda chamado Google 
Stadia. Apelidado como a “Netfl ix dos 
Jogos”, o Stadia foi projetado para atender 
às necessidades de uma população que 
está cada vez mais acostumada a consumir 
mídia direto da fonte. 

 
A rede 5G e seu potencial para oferecer 

velocidades de até impressionantes 50 

Gbps ajudarão a alimentar plataformas 
como a do Stadia. Como é de conheci-
mento de qualquer jogador on-line, o lag 
– ou a defasagem entre a pressão de um 
botão do console e a ação na tela - pode 
ser a diferença entre uma noite divertida 
entre amigos jogando algum Battle Royale 
on-line ou uma noite problemática “esma-
gando” todos os botões do console.

 
A rede 5G e a última geração de servi-

ços de banda larga ultrarrápida podem 
reduzir a probabilidade dos jogadores se 
depararem com pausas que prejudicam 
o sentimento de imersão, tornando o 
Stadia um conceito viável para os joga-
dores, que estejam jogando em casa ou 
em outro lugar.

 
O lag é um dos diversos problemas que 

os jogadores com conexões de internet 
defi cientes enfrentam diariamente. Os 
jogadores on-line provavelmente estão 
familiarizados com as ideias de alta latên-
cia, pings e jitter, que podem conspirar 
para acabar com a experiência do jogo.

 
Grande parte da cobertura em torno da 

rede 5G se concentrou em atingir veloci-
dades superiores, quando, na verdade, o 

foco deve ser a oferta de conexões mais 
confi áveis que auxiliam na erradicação 
da alta latência.

 
Uma vantagem adicional da baixa la-

tência é que os desenvolvedores podem 
começar a desonerar parte da carga de 
trabalho computacional de um dispositivo 
e permitir que fontes remotas suportem 
parte do processamento. Isso signifi ca 
que dispositivos com baterias menores 
e capacidade térmica limitada, como 
os smartphones, podem ter jogos mais 
pesados sem sobrecarregarem.

 
A redução da latência também é vital 

para ativar as aplicações de Realidade 
Virtual (VR) e Realidade Aumentada 
(AR). A ascensão de fones de ouvido 
independentes e acessíveis, combinada 
com redes móveis que podem conectar 
usuários sem lags, está melhorando cada 
vez mais a viabilidade dessa área de jogos. 
Considerando a importância da imersão 
do jogador envolvida com VR e AR, a 
necessidade de eliminar as interrupções 
no jogo é da máxima importância e a rede 
5G pode fazer isso.

 
(Fonte: Andre Mattos é diretor comercial da área de 

Mobile Connectivity Solutions da Thales no Brasil

O que a tecnologia 5G signifi ca para o mundo 
dos games?

Plataforma Hexagon Xalt
A Industrial-IoT Solutions, 

especializada em soluções de 
tecnologias inovadoras, inicia 
no Brasil a distribuição do 
Hexagon Xalt, uma plataforma 
de IoT, integração e mobilidade 
que permite acelerar a trans-
formação digital nas empresas. 
“Trata-se de uma plataforma 
poderosa que pode ser utilizada 
em múltiplas aplicações e em 
vários segmentos, mas nosso 
foco principal e inicial será 
oferecer essa tecnologia para 
as indústrias de manufatura 
e de processos que precisam 
melhorar a qualidade de seus 
produtos e aumentar a produ-
tividade dos funcionários para 
poderem competir no mercado 
mundial, visando também, e es-
pecialmente, a breve integração 
com o mercado comum euro-
peu”, explica Hélio Samora, 
CEO da i-IoT Solutions.

A Xalt foi criada há cerca de 
dois anos pela sueca Hexagon 
AB, que optou por reunir numa 
única divisão uma série de so-
luções próprias e de aquisições 
com o objetivo de propiciar e 

facilitar para as empresas de 
diferentes segmentos de atu-
ação a perfeita convergência 
entre os mundos físico e digital. 
“Cada vez mais caminhamos 
para a hiperconectividade em 
que cada ecossistema, como 
máquinas, equipamentos, car-
ros, aeronaves, refi narias, in-
dústrias, cidades, etc, trabalha 
de forma autônoma e também 
com outros ecossistemas. A 
Xalt irá permitir gerenciar, 
processar e integrar dados de 
Internet das Coisas (IoT) des-
ses ecossistemas, facilitando a 
conexão entre eles e agilizando 
as operações, sendo fácil de 
implementar e compatível com 
as tecnologias operacionais 
existentes”, destaca Francisco 
Daffre, vice-presidente de Digi-
tal Transformation da Hexagon 
Xalt. Segundo o executivo, um 
dos pontos importantes dessa 
tecnologia é a sua fl exibilidade 
e capacidade de evoluir ao 
longo do tempo sem custo adi-
cional para o cliente (https://i-
-iotsolutions.com) ou (https://
hexagon.com).
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tecnologia devem aderir ao modelo de recorrência. Assim, no próximo dia 
24, das 8h às 18h, no Expo Center Norte, a Vindi - plataforma líder em 
pagamentos recorrentes no país, promove a 8ª edição do ‘Recorrência, 
maior evento de assinaturas do Brasil’. A iniciativa reúne os maiores 
empreendedores e executivos do mercado de assinaturas e SaaS (sof-
tware como serviço) do Brasil, com o objetivo de discutir as principais 
tendências de tecnologia, varejo, e-commerce, fi nanças e educação. 
Mais nformações e inscrições em: (https://www.eventbrite.com.br/e/
recorrencia-tickets-59925923049?aff=MenuSite).

E - Transformação Digital
No próximo dia 14 (segunda-feira), a partir das 8h, no Centro de Con-
venções São Paulo Corporate Towers, acontece a 9ª Edição do Abes 
Software Conference, com palestrantes vindos da Holanda, México, EUA 
e Israel, em debate sobre os principais drivers da transformação digital, 
inovações disruptivas e a experiência da GDPR na Europa. O tema será 
‘Disrupção -- Negócios Exponenciais, com o objetivo de promover o 
debate sobre os drivers da transformação digital. A conferência discute 
as tendências tecnológicas para os próximos 20 a 30 anos; os avanços 
no ambiente regulatório; entre outros assuntos. 
Mais informações: (www.abes.org.br).

F - Conquistando Americanos
Com investimento de US$ 550 mil, a primeira loja internacional da Sodiê 
Doces acaba de ser está instalada na badalada International Drive, e será 
inaugurada neste sábado (12), com degustação gratuita das 14h às 17h. 
Uma loja de 270 m2 chega para atender os norte-americanos e turistas, 
e trará tanto sabores brasileiros quanto ingredientes mais próximos dos 
consumidores locais, como a pasta americana. A logística para que a loja 
fosse aberta e tivesse exatamente o mesmo padrão de sabor e qualidade 
das unidades no Brasil, custou mais de um ano de pesquisas e trabalho 
entre os dois países. Saiba mais em (www.sodiedoces.com.br).

G - Open Banking
A Associação Brasileira de Bancos está com inscrições abertas para 
a 2ª edição do Prêmio Idei@ABBC. Objetiva aproximar as mais de 80 

A - Vestibular indígena 
Na segunda edição do Vestibular Indígena Unicamp, foram registrados 
1.675 inscritos, um aumento expressivo em relação ao ano passado, 
quando a demanda foi de 610. Este ano, houve ampliação das vagas 
oferecidas nessa modalidade de ingresso, que passaram para 96. Tam-
bém houve a inserção de sete novos cursos. As duas cidades com maior 
número de inscritos são do Amazonas: Tabatinga, com 837 candidatos e 
São Gabriel da Cachoeira, com 513 inscritos. Os cursos mais procurados 
foram: Enfermagem (398), Farmácia (165), Pedagogia (103), Nutrição 
(95) e Administração  (88). Saiba mais em (www.comvest.unicamp.br).

B - Legislação Trabalhista
A Associação dos Advogados e o Tribunal Superior do Trabalho pro-
movem amanhã (11), o ‘I Encontro AASP e TST’, evento que contará 
com a presença de cinco ministros da Corte. Objetiva debater os temas 
advindos das recentes mudanças legislativas, conhecer novos conceitos 
de alguns dos relevantes institutos e entender o posicionamento dos 
ministros sobre pontos fundamentais da legislação trabalhista. O TST tem 
como meta unifi car a jurisprudência, e essa unifi cação pode ser realizada 
aos poucos com os julgados ou alteração das súmulas, e é importante 
sabermos se e quais temas serão objeto de alterações sumulares. Mais 
informações e inscrições: (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br).

C - Digital e Multimoedas 
O Alterbank anuncia o lançamento da primeira conta digital Visa no Brasil 
a conectar a criptoeconomia com o sistema fi nanceiro tradicional. Por 
meio dessa iniciativa os usuários terão, na mesma carteira, sua conta 
com moedas digitais e uma outra conta com um cartão Visa. A solução 
permite utilizá-las para efetuar diversas operações bancárias, como 
compras, saques, pagamentos de boletos e a realização de transferências. 
Diferente das demais contas digitais presentes no mercado, integra o 
armazenamento e a conversão de criptomoedas às operações tradicionais 
existentes. Outras informações: (https://www.alterbank.com.br/beta).

 - Evento de Assinaturas
De acordo com a consultoria Gartner, até 2020, 80% das empresas de 

instituições fi nanceiras associadas à entidade de fi ntechs com soluções 
tecnológicas, dedicadas a otimizar modelos de negócios, reduzir custos, 
ampliar a competitividade e aplicar a inteligência de dados para oferta 
de produtos cada vez mais alinhados às necessidades dos clientes, uma 
das missões da instituição. O tema é Open Banking e as fi ntechs, gratui-
tamente, podem submeter seus projetos que tenham como fi nalidade 
integrar novas soluções às diversas áreas das instituições fi nanceiras. 
As inscrições estão abertas pelo site (http://ideiaabbc.org.br/). 

H - Wine Weekend Summer
Vamos quebrar o paradigma de que o vinho é bom no inverno. Até porque 
o Brasil deslanchou na qualidade dos espumantes, que em sua grande 
maioria são produzidos com uvas brancas. É com essa vibração, ener-
gia e clima de verão que a 6° edição do Wine Weekend Summer chega 
ao Pavilhão da Cultura, no Parque do Ibirapuera, entre os dias 28 de 
novembro a 01 de dezembro. A versão Summer vai encantar o público 
com rótulos nacionais e internacionais e atividades diversas. Também 
haverá workshops que ensinam as diferenças entre um rótulo e outro, 
as tendências de produção, como vinhos biodinâmicos, orgânicos, tra-
dicionais. Outras informações: (www.wineweekend.com.br). 

I - Agilidade nos Pagamentos
O Banco BS2, antes conhecido como Banco Bonsucesso, e a fi ntech de 
pagamentos PayMee Brasil começaram uma parceria ontem (8), que 
permite o reconhecimento de pagamentos realizados por transferência 
bancária de forma instantânea. A tecnologia baseia-se no conceito de 
open banking e permite que a PayMee esteja conectada diretamente 
com a instituição fi nanceira, oferecendo aos correntistas do banco mais 
agilidade nos pagamentos. O BS2 compartilha com a PayMee suas APIs 
a fi m de contar com a tecnologia de processamento de pagamentos ins-
tantâneos que têm sido reconhecida como grande inovação no segmento 
de comércio eletrônico.

J - Normas Contábeis 
No próximo dia 21, das 8h às 18h, no Amcham Business Center, acontece 
o XVI Seminário Internacional CPC – Normas Contábeis Internacionais, 
realização da Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis. Serão debatidos tema como:  “IFRS 16 / CPC 06 R2 – Arrendamento 
Mercantil – A Prática”. O Comitê foi criado com o objetivo de estudar, 
preparar e emitir Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de 
Contabilidade e divulgar informações para permitir a emissão de nor-
mas pelas entidades reguladoras brasileiras, objetivando centralizar e 
uniformizar o processo de produção, levando sempre em conta a con-
vergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. Mais 
Informações: (www.eventos.facpc.org.br).
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O efeito bumerangue 
na sua empresa

Usar um ditado popular 

pode não ser melhor 

maneira de sustentar 

uma argumentação, 

mas, asseguro que 

o emprego do dito é 

justifi cado

A expressão em questão 
afi rma que “tudo o que 
você faz, um dia volta 

pra você”. Falada abertamente 
pelos mais velhos e até mesmo 
na letra do Legião Urbana, a 
frase tem aplicação diversa 
e pode ser adaptada para o 
mundo do empreendedo-
rismo. Seja você autônomo, 
colaborador ou líder de uma 
empresa, considero crucial o 
desenvolvimento do “conceito 
bumerangue”. 

A ideia pode ser resgatada 
nas palavras de Jeffrey Keller, 
que diz: “Você pode dar-se 
conta ou não, mas você está 
arremessando um bumerangue 
hoje. Na vida, você joga bume-
rangues diariamente. Esses 
bumerangues têm a forma das 
ações e dos comportamentos 
que você atira ao mundo, e 
que vão voltar para você mais 
tarde, muitas vezes com seus 
efeitos multiplicados”.

Apesar da ideia de que tudo 
de bom que é entregue trará 
um retorno positivo ser óbvia, 
ela acaba se perdendo nas 
práticas do cotidiano. Quando 
o conceito é aplicado, é possí-
vel evitar problemas futuros 
e até mesmo saber lidar com 
os reveses que surgem. Sendo 
assim, caso a empresa esteja 
passando por uma situação 
complicada, o “efeito bumeran-
gue” pode ser útil para encon-
trar a raiz daquele obstáculo. 

Apesar de toda a estratégia 
e organização, é comum que, 
os negócios não percebam que 
determinado contratempo é 
resultado de um bumerangue 

lançado. Com esse pensamen-
to, empresas, gestores e cola-
boradores se responsabilizam 
pelos seus atos e enxergam o 
seu papel na situação. Assim, 
quando surge um porém, a 
“culpa” não será lançada de 
um lado para o outro ou ati-
rada para algo abstrato como 
destino ou intervenção divina. 

Ressalto porém, que a tal 
refl exão não deve se tornar um 
linchamento corporativo. Não 
trata-se de uma enunciação de 
culpa e sim, de responsabiliza-
ção de todos os componentes 
da estratégia. Outro ponto que 
ressalto é relativo ao tempo que 
leva para que o bumerangue 
comece a “voltar para a empre-
sa”, digamos assim. Resultados 
imediatos e relevantes são 
apreciados, mas no conceito 
apresentado, é necessário 
pensar à longo prazo. 

Por exemplo, se um negócio 
almeja se tornar o maior do 
seu ramo, a instituição lança-
rá bumerangues estratégicos 
para alcançar essa meta. Cada 
ação pode levar determinado 
tempo e muito provavelmente, 
não será um retorno imediato. 
Sendo assim, é possível con-
cluir que o efeito pode ser um 
complemento benéfi co para a 
empresa como um todo. 

Pode-se aplicá-lo na essên-
cia da cultura organizacional, 
nas estratégias que serão 
empregadas e na solução de 
adversidades que surgem. É 
inusitado pensar que uma frase 
tão conhecida poderia se tor-
nar um diferencial estratégico. 

Por fi m, termino o texto 
com uma pergunta enigmá-
tica e quase motivacional: 
quais bumerangues você está 
lançando?

(*) - Formado em Sistemas de 
Informação, cursou MBA de Project 

Management na FGV, é CEO e 
fundador do Bume, plataforma de 

gestão, marketing e vendas no 
Instagram.

Michel Ank (*) 

Títulos públicos 
retomam 
valorização 

Após recuo em agosto, os 
títulos públicos voltaram a apre-
sentar valorização em setembro 
com a nova redução da Selic e a 
sinalização do BC de que os juros 
podem encerrar o ano ainda 
mais baixos. De acordo com a 
ANBIMA (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais), o IMA-
-Geral, índice que acompanha a 
variação média desses papéis em 
mercado, teve rentabilidade de 
1,46% no mês e de 10,72% no 
acumulado de 2019.

“A maior parte dos subíndices 
do IMA apresentou em setembro 
o melhor resultado dos últimos 
meses. Além do efeito da queda 
da Selic, os preços dos ativos 
também foram impactados pelo 
cenário externo mais favorável, 
com os cortes dos juros nos 
principais bancos centrais do 
mundo e a redução da tensão 
entre Estados Unidos e China”, 
afi rma Hilton Notini, gerente de 
Preços e Índices da ANBIMA.

Os títulos com prazos maiores 
de vencimento se destacam no 
período. O IMA-B5+, indicador 
que representa as NTN-Bs com 
mais de cinco anos, teve ganho 
de 3,73% em setembro, com alta 
de 26,55% no ano. A rentabilida-
de do IRF-M1+, que acompanha 
papéis pré-fi xados com mais de 
um ano, foi de 1,87% no mês e 
de 11,89% no acumulado de 
2019 (AI/ANBIMA).

Em setembro, o valor médio 
do litro do combustível no país 
foi de R$ 4,524, mantendo-se 
praticamente estável em rela-
ção ao mês anterior (variação 
positiva de +0,15%). Em agos-
to, conforme levantamento da 
ValeCard, empresa especiali-
zada em soluções de gestão de 
frotas, o preço médio registrado 
foi de R$ 4,513. Com valores 
médios de R$ 4,049 e R$ 4,157, 
respectivamente, Santa Catari-
na e São Paulo mantêm-se no 
topo do ranking dos preços mais 
baratos do país. 

Obtidos por meio do registro 
das transações realizadas em 

junho com o cartão de abaste-
cimento da própria companhia 
em cerca de 20 mil estabeleci-
mentos credenciados, os dados 
mostram que Acre e Rio de 
Janeiro também permanecem 
como os estados com o com-
bustível mais caro – R$ 4,982 
e R$ 4,894, respectivamente. 
A capital com gasolina mais 
barata é Florianópolis (R$ 
3,918), e a mais cara, Rio de 
Janeiro (R$ 4,895). Florianó-
polis, aliás, permanece com o 
único valor abaixo da casa dos 
R$ 4 em todo o levantamento, 
incluindo capitais, estados e 
regiões (Fonte: ValeCard).

O indicador de recuperação 
de crédito – obtido a partir da 
quantidade de exclusões dos 
registros de inadimplentes da 
base da Boa Vista – registrou 
avanço de 1,4% em setembro 
contra agosto, já descontados 
os efeitos sazonais. Na compa-
ração com setembro de 2018, 
houve aumento de 3,2%. No 
ano, porém, o indicador acu-
mula queda de 4,6%.

Por outro lado, o indicador 
de recuperação também segue 
em queda nesta base de com-
paração (-3,3% em setembro), 
sinalizando difi culdade dos 
consumidores com dívidas em 
atraso de reequilibrarem a sua 
situação fi nanceira e saírem 
do cadastro de inadimplentes. 
Entre os principais fatores 
por trás desta difi culdade, é 
possível apontar os elevados 
níveis de desocupação e su-
butilização da mão de obra e 
o fraco crescimento da renda. 
Na comparação mensal, por 
sua vez, o indicador de recu-
peração segue oscilante. 

Na comparação mensal, por sua vez, o indicador de 

recuperação segue oscilante.

Com 121,4 pontos, o re-
sultado é 12,7% superior 
ao mesmo mês de 2018 

e 0,1% maior do que o aferido 
em setembro de 2019. 

Os números também são 
os melhores desde maio. Na 
comparação anual, todos os 
subíndices obtiveram cresci-
mento signifi cativo. A satisfação 
quanto às condições correntes 
foi um dos destaques. Mesmo 
permanecendo no patamar 
mais baixo entre os subíndices 
(96,4 pontos), o item apresen-
tou aumento em ambas as bases 
comparativas: mensal (0,3%) e 
anual (23,2%). 

Especifi camente em relação 
às condições atuais da econo-
mia, o crescimento frente a 
2018 foi signifi cativo: 36,6%. 
A variação mensal também foi 
positiva (0,1%). O indicador 
alcançou 86,9 pontos e, apesar 
de ter continuado abaixo de 
100, terminou o mês com o 
maior desde maio. De acordo 
com o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, tais resultados 

Para o comércio, as condições atuais estão melhores em relação ao último ano.
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Confi ança do comércio tem 
segunda alta seguida em outubro

A confi ança do empresário do comércio apresentou nova alta em outubro, de acordo com o Índice de 
Confi ança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC)

evidenciam que as condições 
atuais estão melhores em rela-
ção ao último ano.

“Os indicadores estão me-
lhorando, e isso se refl ete na 
percepção mais otimista dos 
empresários do comércio, que 
se mostraram também mais 
dispostos a contratar e inves-
tir”, aponta Tadros. O indica-

dor referente às expectativas 
permaneceu no maior patamar 
dentre os subíndices, com 161,4 
pontos, mesmo apresentando 
queda mensal de 0,4% em ou-
tubro. Em comparação com o 
mesmo mês de 2018, contudo, 
houve alta de 8,8%.

Marianne Hanson, economista 
da CNC, chama atenção para o 

aumento percentual de empre-
sários dispostos a investir mais: 
47,9% em outubro, contra 40,8% 
no mesmo período de 2018. “As 
condições macroeconômicas 
mais favoráveis e a melhora 
nas expectativas em relação à 
economia e ao setor ajudam a 
explicar esse resultado”, afi rma 
a economista (AC/CNC).

Recuperação de crédito 
subiu 1,4% em setembro

Após alta em julho, o indi-
cador recuou em agosto, mas 
voltou a subir em setembro, 
para o que pode ter colaborado 
o resgate dos recursos do FGTS, 
em grande parte dos casos 
utilizados pelos consumidores 
para o pagamento de dívidas 
atrasadas – de acordo com 
pesquisa da Boa Vista, 56% dos 
que fariam o saque do FGTS 

utilizariam o dinheiro para 
pagar as contas, sendo que 
42% iriam pagar as atrasadas 
e 14% as contas que estavam 
em dia. Favorece também o 
aumento da recuperação a 
redução das taxas de juros, 
que abre oportunidades aos 
consumidores de renegocia-
ção das dívidas atrasadas (AI/
BoaVistaSCPC).

São Paulo tem a gasolina mais 
barata do sudeste
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Do luto à luta
Corrupção é cercada 

por areia movediça. Ter 

consciência do problema 

é o 1º passo

São já 5 anos e meio de 
Lava Jato, 6 da lei da 
colaboração premiada, 7 

do processo criminal do men-
salão e lá se vão mais de 31 de 
Constituição Cidadã. Mesmo 
assim, 73% dos brasileiros 
continuam temendo retaliação 
se denunciarem a corrupção. 

Este é sinal claro de que há 
um campo com areia move-
diça em torno dos números 
da corrupção no Brasil (que 
nos impede de quantifi cá-la 
com exatidão) em face da 
óbvia grandeza dos índices 
de subnotifi cação (casos não 
denunciados, a chamada “cifra 
negra” criminológica).

Para 54% dos brasileiros, a 
corrupção, de um modo geral, 
aumentou (em relação a 2018). 
E para 63% deles, todos ou 
a maioria dos integrantes do 
Congresso Nacional estão en-
volvidos com a corrupção. Para 
57% dos ouvidos, a Presidência 
da República também está 
envolvida, mesmo tendo sido o 
Presidente eleito com discurso 
enfático à luta anticorrupção. 
Para igualmente 57% dos 
ouvidos, o Governo Federal 
não realiza bom trabalho no 
combate à corrupção.

É chocante este outro núme-
ro, mas a verdade é que 40% 
dos ouvidos no Brasil já foram 
abordados com ofertas para 
a compra de seus votos. Pior 
que este percentual na região, 
somente o México (50%) e a 
República Dominicana (46%). 

Mesmo neste contexto, o 
Congresso aprovou uma nova 
lei de partidos políticos que 
permite que se utilizem recur-
sos do fundo partidário sem 
limites com despesas de ad-
vogados e contadores, mesmo 
se sabendo que a precifi cação 
de serviços de advogados é 
complexa e que isto institui 
brecha para o caixa 2 eleitoral, 
legitimando-se artifi cialmente 
gastos indevidos, como a com-
pra de votos. Autorizou ainda 
a nova lei a compra de heli-
cópteros ou veículos de luxo. 

Os números estão dolorosa-
mente apontados no relatório 
da 10ª edição do Barômetro 
Global da Corrupção, realizado 
pela Transparência Internacio-
nal, ouvindo 17.000 pessoas 
em 18 países, divulgado nos 
últimos dias, ressalvando que 

a análise observa aspectos 
relacionados à percepção sub-
jetiva da corrupção e deixa de 
analisar a quantidade e quali-
dade  da vitalidade no enfren-
tamento deste fenômeno pelas 
instituições, vale destacar que 
se há mais visibilidade em rela-
ção à corrupção e em boa parte 
isto deve ser creditado a seu 
desmascaramento e corajoso 
combate.

Por outro lado, a pesquisa 
aponta que apenas 11% dos 
brasileiros teriam pago propi-
na. Com números melhores, 
apenas Barbados (9%) e Costa 
Rica (7%). Mas a verdade é 
que nosso problema não é a 
corrupção miúda do varejo, 
e sim, a grande fraude, a cor-
rupção eleitoral, a corrupção 
nos partidos políticos, nas 
licitações para contratações 
públicas.

Estes números não consi-
deraram a aprovação da Lei 
Renan Calheiros de abuso de 
autoridade, a obstacularização 
do trabalho do Coaf (hoje UIF) 
para informar o MP sobre 
transações financeiras sus-
peitas e da Receita Federal, 
pretendendo-se cercear sua 
autonomia e muito menos a 
nova lei dos partidos, que, 
como já se enfatizou, abre bre-
chas para o caixa dois eleitoral 
e para a lavagem de dinheiro.

Mesmo assim, misteriosa-
mente, para 82% dos brasilei-
ros, o cidadão comum daqui 
pode fazer a diferença. Nosso 
otimismo ainda se sobrepõe 
surpreendentemente às agru-
ras terríveis do sentimento 
de impunidade da corrupção, 
que ainda imperam, já que 
Mensalão e Lava Jato tocaram 
apenas a ponta do iceberg. 
E hoje, 90% dos brasileiros 
percebe a corrupção como 
um grande problema nacional 
(acima da média da América 
Latina – 85%).

Para vencer, não bastam 
investigações, processos e 
penas. Falta reforma político-
-partidária, novas medidas 
contra a corrupção, fi m do foro 
privilegiado, mais transparên-
cia, escolhas conscientes nas 
eleições e muito mais. Mas, ter 
consciência sobre a gravidade 
do problema e estar otimista 
em relação a seu enfrentamen-
to lastreiam e permitem um 
primeiro passo. Avancemos!

(*) - Doutor em direito pela USP, 
presidente do Instituto Não Aceito 
Corrupção e diretor do Ministério 

Público Democrático, é promotor de 
Justiça São Paulo.

Roberto Livianu (*)

Aprovado na forma do 
substitutivo do relator, 
deputado Cacá Leão 

(PP-BA), o texto do dispositivo 
foi aprovado em agosto pela 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO).  

Ao apreciar a proposta, o 
relator apresentou um adendo 
ao texto, retomando a redação 
original do Poder Executivo 
sem previsão de destinação de 
recursos para o Fundo Especial 
de Financiamento Eleitoral. 
Dessa forma, os recursos públi-
cos para a campanha eleitoral 
do próximo ano serão defi nidos 
somente na Lei Orçamentária 
Anual, que será votada antes 
do recesso legislativo (até 23 
de dezembro). 

O texto prevê que o salário 
mínimo seja reajustado para 
R$ 1.040 em 2020, sem ganho 
acima da infl ação. O aumento 
nominal será de 4,2% na com-
paração com o valor atual do 
mínimo (R$ 998). A variação 

Texto prevê para o ano que vem salário mínimo de R$ 1.040.

Rendimentos de pensões 
e aposentadorias pagas pelo 
INSS, até o limite do teto (hoje 
em R$ 5,8 mil), poderão fi car 
livres de cobrança do Imposto 
de Renda (IR) quando o se-
gurado completar 60 anos. A 
isenção é o que almeja o projeto, 
de autoria do senador Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO), apro-
vado ontem (9) na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado. 
Agora, a proposta será analisa-
da pela Comissão de Assuntos 
Econômicos.

A mudança na lei que regula o 
IR, teve voto favorável do relator, 
senador Paulo Paim (PT-RS). 
Durante a discussão, ele apre-
sentou emenda para garantir o 
limite dos rendimentos aptos ao 
benefício. Conforme argumen-
tou, a aprovação do projeto vai 
possibilitar a recuperação do 
poder aquisitivo dos benefícios 
previdenciários dos segurados 
que contribuíram, durante toda 
a sua vida laboral, com valores 
acima do salário mínimo.

Atualmente, a lei estabelece 
isenção de rendimentos de 
aposentadoria e pensão, de 

Senador Jorge Kajuru, autor da proposta.

O Congresso Nacional apro-
vou, ontem (9), o projeto que 
que remaneja pouco mais de 
R$ 3 bilhões do Orçamento 
da União, antes destinados 
à Seguridade Social e à Edu-
cação, para os Ministérios do 
Desenvolvimento Regional 
(R$ 1 bilhão), da Saúde (R$ 
732 milhões) e da Defesa (R$ 
541,6 milhões), entre outros 
órgãos. A votação encerrou 
um grande debate que envol-
veu o governo federal e as duas 
casas do Congresso desde 
o início da semana e dividiu 
deputados e senadores. 

Iniciada na terça-feira (8), 
a sessão sofreu obstrução de 
alguns partidos após a Câma-
ra ter aprovado a matéria. A 
votação de ontem aconteceu 
após o grupo de senadores 
denominado como “Muda 
Senado” fechar um acordo 
com a base do governo, reti-
rando a obstrução mediante 
o compromisso de o governo 
recompor o orçamento da 
educação e outros. O acordo 
foi anunciado pelo senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-
-SE) e confi rmado pelo líder 
do governo, senador Fernan-
do Bezerra (MDB-PE).

Tanto a senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) quanto 

Integrantes do ‘Muda Senado’ obtiveram compromisso do 

governo de recompor verbas da educação.

A CCJ do Senado aprovou 
ontem (9) o projeto que 
permite a renegociação de 
dívidas de clubes, federações 
e ligas esportivas com a União. 
As entidades interessadas 
devem aderir a um programa 
de modernização de gestão. O 
projeto institui o Programa de 
Modernização da Gestão do Es-
porte Brasileiro (Proesp), para 
“garantir a sustentabilidade 
e fortalecer a governança, a 
transparência e a gestão de-
mocrática” das entidades. De 
acordo com o texto, as dívidas 
podem ser parceladas em até 
20 anos, com juros calculados 
pela taxa Selic mais 1%. 

As regras valem para débitos 
de natureza fi scal, administra-
tiva, trabalhista ou previden-
ciária. Dívidas com o FGTS 
e com contribuições sociais 
poderão ser parceladas em 
até 15 anos. Para permanecer 
no programa, a entidade deve 
cumprir exigências criadas 
pela Lei Pelé, como estar em 

dia com as obrigações fi scais e 
trabalhistas. 

Também exige que a entidade 
tenha dirigentes com man-
dato máximo de quatro anos; 
seja transparente na gestão, 
inclusive em relação a dados 
fi nanceiros, contratos, patroci-
nadores e direitos de imagem; 
e garanta a representação dos 
atletas em órgãos e conselhos 
técnicos responsáveis pelos 
regulamentos de competições.

A entidade deve incluir no 
estatuto social a previsão de 
“afastamento imediato e inele-
gibilidade” de dirigentes e ad-
ministradores envolvidos com 
esse tipo de crime. O projeto 
prevê ainda que bens particula-
res dos “cartolas” sejam usados 
para o ressarcimento de danos. 
Os dirigentes respondem “soli-
dária e ilimitadamente” por atos 
ilícitos ou contrários ao estatuto 
da entidade. A regra vale para 
o administrador que acobertar 
irregularidades de gestões an-
teriores (Ag.Senado).

Leila Barros, autora do projeto: esporte olímpico brasileiro

“está endividado e falido”.
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Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Bolsonaro veta 
psicólogo e assistente 
social nas escolas 

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, vetou integralmente o 
projeto que garantia atendimento 
por profi ssionais de psicologia 
e serviço social aos alunos das 
escolas públicas de educação 
básica. O projeto foi aprovado em 
setembro pela Câmara, na forma 
de um substitutivo elaborado pelo 
Senado. A Presidência decidiu 
vetar o projeto, argumentando que 
há inconstitucionalidade e contra-
riedade ao interesse público.

“A propositura legislativa, ao 
estabelecer a obrigatoriedade de 
que as redes públicas de educação 
básica disponham de serviços de 
psicologia e de serviço social, por 
meio de equipes multiprofi ssio-
nais, cria despesas obrigatórias ao 
Poder Executivo, sem que se tenha 
indicado a respectiva fonte de 
custeio, ausentes ainda os demons-
trativos dos respectivos impactos 
orçamentários e fi nanceiros”. 

Pela proposta do ex-deputado 
José Carlos Elias, equipes com 
profi ssionais dessas disciplinas 
deveriam atender os estudantes 
dos ensinos fundamental e médio, 
buscando a melhoria do processo 
de aprendizagem e das relações 
entre alunos, professores e a co-
munidade escolar. O texto ainda 
estabelecia que, quando houvesse 
necessidade, os alunos deveriam 
ser atendidos em parceria com 
profi ssionais do SUS. Deputados 
e senadores vão analisar o veto 
quando ele for incluído na pauta do 
Congresso Nacional (Ag.Senado).

Pena maior para 
o crime de cartel 
entre empresas

A CCJ da Câmara aprovou, ontem 
(9), proposta que aumenta a pena 
para empresas que combinarem 
preços, como postos de combustí-
veis. O texto aprovado foi um subs-
titutivo do deputado Luizão Goulart 
(Republicanos-PR) ao projeto do 
deputado Fausto Pinato (PP-SP). 
O texto original modifi cava duas 
leis: a que defi ne crimes contra a 
ordem tributária e a que estrutura 
o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência. O substitutivo altera 
essas duas e também modifi ca tre-
cho da Lei de Licitações.

Enquanto o projeto original pre-
via pena de reclusão de 4 a 8 anos 
e multa para o crime de abusar do 
poder econômico, dominando o 
mercado ou eliminando total ou 
parcialmente a concorrência por 
acordo entre empresas, o texto 
aprovado estabeleceu pena de 
reclusão de 2 a 6 anos, e multa. A 
legislação atual prevê pena de 2 a 5 
anos de reclusão mais multa.

A proposta de Pinato também 
previa que, em caso de reincidência 
no crime de formação de cartel, 
seria aplicada a pena de revogação 
da licença ou do alvará de fun-
cionamento do estabelecimento. 
Goulart optou por prever apenas 
a possibilidade de suspensão das 
atividades da empresa, no caso de 
reincidência.

O relator explicou porque decidiu 
abrandar as penas: “a imposição de 
sanções muito severas se revela 
temerária, uma vez que a retirada 
de todos os agentes do mercado 
de uma só vez pode vir a ocasionar 
uma crise, temporária ou não, de 
abastecimento”, observou. O proje-
to segue para a análise do Plenário 
(Ag.Câmara).

Congresso aprova Lei das 
Diretrizes Orçamentárias para 2020
O Congresso Nacional aprovou ontem (9) o texto-base da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2020. O texto segue para sanção do presidente da República

é a mesma prevista para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Para os 
dois anos seguintes, a proposta 
sugere que a correção também 
siga apenas a variação do INPC. 

Em relação à meta fi scal, o 
projeto prevê um défi cit pri-
mário para 2020 no valor de R$ 
124,1 bilhões para o governo 

central, que considera as con-
tas do Tesouro Nacional, da 
Previdência Social e do Banco 
Central. Para este ano, a meta é 
de défi cit de R$ 139 bilhões. O 
texto incluiu a permissão para 
que o Executivo autorize rea-
juste salarial para o funciona-
lismo público no ano que vem. 

Esse trecho da proposta 

contraria o governo que, na 
proposta original enviada ao 
Congresso em abril, prevê 
a possibilidade de aumento 
apenas aos militares das Forças 
Armadas. A proposta aprovada 
autoriza ainda a nomeação, em 
2020, de aprovados no concurso 
mais recente da Polícia Rodo-
viária Federal. 

Acordo destrava recursos 
da educação e seguridade

Alessandro Vieira confi rmaram 
que, nos termos do acordo, está 
o compromisso de o governo 
mais tarde enviar um projeto 
ao Senado repondo o que foi 
retirado da educação. Alessan-
dro estima que isso aconteça 
até o fi nal de outubro. Eliziane 
disse que a universidade do seu 
estado, a Federal do Maranhão, 
é uma das que perdem com 
o atual remanejamento de 
verbas. “Não podemos deixar 
as universidades em segundo 
plano, por isso estaremos 
acompanhando de perto essa 
recomposição”, destacou.

Antes do acordo que viabili-

zou a votação do Senado — 
foram 40 senadores favoráveis 
e 2 contrários — o deputado 
Marcelo Nilo (PSB-BA) disse 
que o projeto “atende os 
parlamentares na vergonhosa 
negociata feita pelo ministro 
Onyx Lorenzoni [Casa Ci-
vil]”. Segundo ele, Onyx já 
foi à Câmara dizer que quem 
votou contra a reforma da 
Previdência não terá emendas 
liberadas e quem demorou a 
entrar no Plenário terá um 
corte percentual. “É o toma 
lá, dá cá mais vergonhoso do 
Congresso brasileiro”, desa-
bafou (Ag.Senado).

Parcelamento de 
dívidas no esporte e 

punição para ‘cartolas’ Isenção de IR para aposentados 
acima dos 60 anos

transferência para a reserva re-
munerada ou de reforma pagos 
pela Previdência, dos estados e 
dos municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito pú-
blico interno ou por entidade 
de previdência privada, a partir 
do mês em que o contribuinte 
completar 65 anos. A mesma 
norma impõe como teto mensal 
para essa isenção o valor de R$ 
1.903,98.

Assim, ao mesmo tempo em 
que reduz a faixa etária que 

torna o segurado apto à isen-
ção proposta, o projeto amplia 
o limite mensal de referência 
para o teto de aposentadorias 
e pensões pagas pelo RGPS: R$ 
5.839,45. “Queremos contribuir 
para minimizar a perda dos 
aposentados e pensionistas da 
Previdência, oferecendo-lhes 
uma pequena compensação 
pela diferença de critério no 
reajuste de seus benefícios, em 
relação ao salário mínimo”, ar-
gumenta Kajuru (Ag.Senado).



A abertura atabalhoada 

das fronteiras comercial 

e fi nanceira foi como 

um salto no escuro.

As consequências hoje 
estão nitidamente visí-
veis. As novas gerações 

foram conduzidas para uma 
forma de pensar indiferente 
quanto ao futuro; não sentem 
a necessidade de pensar no 
amanhã, vivem o hoje de forma 
descomprometida, temerosas 
do que está por vir no mundo 
do trabalho. Percebem que a 
construção feia e áspera feita 
pelo homem de raciocínio 
preso ao tempo e espaço está 
em processo de desmanche.

Em 1949, há setenta anos, 
Mao Tse-tung fundou a Re-
pública Popular Chinesa, um 
fracasso econômico e social sob 
o comando do Partido Comu-
nista. O livro vermelho, com os 
postulados ideológicos de Mao 
Tse-tung, foi a fonte onde mui-
tos descontentes foram beber 
nos anos 1960, mas a China não 
alcançou êxito. Nixon, então 
presidente norte-americano, 
buscou naquele país um con-
trapeso frente à Rússia. 

Deng Xiaoping, que liderou 
a China entre 1978 e 1992, 
entendeu que o mundo era 
comandado pelo dólar e então 
promoveu reformas econômi-
cas para produzir muito e se 
integrar no mundo capitalista 
com governo forte, como se 
fosse uma grande empresa dis-
posta a produzir de tudo com 
seu estoque de mão de obra 
ociosa, e foi bem-sucedido.

O comunismo já era, os ho-
mens que cobiçavam o poder 
perceberam que tudo gira em 
torno do dinheiro, então procu-
raram a forma de alcançar acu-
mulação do capital fi nanceiro e, 
para isso, teriam de se adaptar 
ao sistema capitalista. Assim, 
aos poucos foi surgindo o capi-
talismo de estado, empenhado 
em produzir manufaturas de 
baixo preço para exportar.

A globalização, abrindo as 
fronteiras do comércio, foi fun-
damental para que tivesse início 
uma nova fase do capitalismo, 
o que gerou consequências de 
longo alcance. Enquanto isso, 
o neoliberalismo ia se concen-
trando nas fi nanças globais, 
sempre buscando o ganho 
financeiro como prioridade, 
deixando de lado a produção. 
No Brasil e no ocidente, a pro-
dução industrial caiu muito. 
Agora o mundo enfrenta a falta 
de empregos, precarização e 
queda no consumo, gerando 
maré alta de insatisfações. 

O avanço da precarização 
geral poderá levar ao recru-
descimento do rancor e a atos 
agressivos. Os homens são 
dotados de livre resolução. 
Quando escolhem produzir na 
Ásia com mão de obra menos 

custosa, não se preocupam 
com o que vai acontecer com 
os outros trabalhadores. O 
direito à propriedade faz parte 
das leis da vida.

Já o açambarcamento das 
riquezas da natureza é fruto da 
cobiça egoística, o que se torna 
bem evidente no capitalismo. 
No socialismo, por sua vez, as 
intenções dos mandantes fi -
cam acobertadas por uma cor-
tina de “bondades” às custas do 
estado com dinheiro público 
para sustentar a máquina cara. 
O certo seriam os programas 
de participação nos lucros das 
empresas como forma geral 
de redistribuir os frutos do 
trabalho, coibindo-se ações 
especulativas e espoliativas. 

Com as inovações surgidas 
na estrutura de produção 
global, ocorreu baixa na com-
petitividade. O desafi o é ter 
preço compatível com o poder 
aquisitivo nesta época de vacas 
magras, pois a concorrência 
global é feroz e nem sempre 
leal. Os juros altos e câmbio 
valorizado são do passado, 
mas fi ncaram suas garras e 
deixaram marcas profundas, 
afetando todas as atividades. 

Soma-se à incompetência 
dos gestores, a visão desanima-
da de muitos empreendedores 
locais, a desesperança geral, 
resultando num país estag-
nado e entorpecido. Como 
despertar e reanimar o Brasil 
pujante? Não adianta estimular 
a demanda artifi cialmente. Por 
que o Brasil e o mundo fi caram 
nessa complicada situação 
econômica e social? A cons-
trução dos homens desmorona 
pela falta de sinceridade e de 
comprometimento com o bem 
geral, o que levou a esse caos, 
ameaçando o futuro.

É necessário o apoio da im-
prensa na educação das novas 
gerações. A programação das 
TVs é uma lástima. Precisamos 
de gerações fortes bem prepa-
radas que reconheçam a impor-
tância de estar vivendo no Brasil 
e se preocupem com o país. Os 
aglomerados de moradias pre-
cárias permanecem crescendo, 
a decadência também. Homens 
e mulheres estão gerando fi lhos 
sem estarem preparados. 

Os empresários e toda a 
sociedade precisam zelar pelo 
país. A coesão social perdeu 
espaço no mundo apressado 
que perdeu a consciência 
ancestral, isto é, o saber da 
origem e signifi cado da vida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito 

que abalou o mundo; 2012...e 
depois?; Desenvolvimento Humano; 

“O Homem Sábio e os Jovens; A 
trajetória do ser humano na Terra – 

em busca da verdade e da felicidade; 
e O segredo de Darwin - Uma 

aventura em busca da origem da 
vida. E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7

A globalização e a China
Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2019

FECHAMENTO DA UNIDADE
Empresa possui dois aprendizes e vai fechar a unidade, qual é a forma 
para realizar o encerramento do contrato dos aprendizes, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE EFETUA CURSO FINANCIADO E DE INTERESSE 
DA EMPRESA, DURANTE OS DIAS DE FOLGA, DEVERÁ GOZAR OUTRO 
DIA DE FOLGA, COMO PROCEDER?

Considerando se tratar de curso obrigatório imposto e pago pela 
empresa, entende-se que se realizado no dia de folga do empregado 
deverá ser pago em dobro ou concedido outro dia de folga já que está 
o empregado à disposição da empresa, bem como deverá custear o 
vale transporte e refeição deste dia.

CÓPIA DO ATESTADO MÉDICO
Funcionário apresenta a cópia do atestado médico para justificar a falta, 
devemos aceitar, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SEGURO-DESEMPREGO PARA O MEI
Funcionário registrado na modalidade CLT que tem uma MEI, quando é 
feita a rescisão por parte do empregador sem justa causa, tem direito ao 
Seguro Desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário no final do contrato de experiencia se afastou por doença, 
por mais de 15 dias, efetuou o exame de retorno e pediu demissão, 
qual o prazo para o pagamento da rescisão? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSA DO AVISO PRÉVIO
Funcionário que foi dispensado da empresa sem justa causa e estava 
cumprindo o aviso prévio, entretanto arrumou outro emprego e solicita 
para sair de imediato, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Grupo de Apoio Cirúrgico Gastroenterologia e Cirurgia Geral Ltda.
CNPJ/MF nº 62.263.421/0001-62  -  NIRE 35.220.857.660

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Convocação dos sócios para comparecerem à Reunião de Sócios a realizar se no dia 30 de outubro de 2019 às 18:00 horas, em
primeira convocação, ou às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede da Sociedade à Rua Maestro Cardim, nº 560, conjunto
52 a 56, Bela Vista, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i)(i)(i)(i)(i) a retirada da sócia Ana Palma Kareiva Simioli e a destinação das suas
quotas; (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) a alteração da cláusula 5ª do contrato social; (iii)  (iii)  (iii)  (iii)  (iii) a alteração da sede da Sociedade; (iv)(iv)(iv)(iv)(iv) a alteração da administração
da Sociedade; (v)(v)(v)(v)(v) a eleição dos administradores da Sociedade; (vi)(vi)(vi)(vi)(vi) a cessão de quotas e o ingresso de sócios; (vii)(vii)(vii)(vii)(vii) outros assun-
tos de interesse da Sociedade. São Paulo, 08 de outubro de 2019. Arthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido Júnior - Administrador

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/10/2019, às 10:00h, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela
Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 61.602.199/0001-12 e
NIRE 35.300.030.401, comunica que, a partir de outubro de 2019, os atos societários anteriormente publicados nos
jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Diário Comércio Indústria & Serviços” passam a ser publicados nos
jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Empresas & Negócios”.

São Paulo, 09 de outubro de 2019.
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

Terminal Químico de Aratu S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

AVISO AOS ACIONISTAS
A Terminal Químico de Aratu S/A - TEQUIMAR (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº
1.343, 4º andar, Bela Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo , inscrita no CNPJ/ME nº
14.688.220/0016-40 e NIRE 35.300.492.897, comunica que, a partir de outubro de 2019, os atos societários anteriormente
publicados nos jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Diário Comércio Indústria & Serviços” passam a ser
publicados nos jornais “ Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “ Empresas & Negócios”.

São Paulo, 09 de outubro de 2019.
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077324-87.2005.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Mauro Sergio Miranda Proença, CPF n.º 057.643.088-95, que Ricardo Babick 
Estrella, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 16.263,35, referente ao débito que o requeren 
te entregou seu veículo ao requerido, tendo sido furtado, houve danos no veículo, e até o presente 
não foram quitados os danos sofridos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação 
por edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

PARTIBENS - LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 09.295.340/0001-61 - NIRE 35221978151 

EXTRATO DA 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 09.10.2019 
Foram aprovadas as seguintes deliberações: 1) Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da 
sociedade (item II do artigo 1082 do Código Civil), os sócios decidem reduzir o capital social de 
R$ 2.593.350,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta reais), dividido 
em 2.593.350 (dois milhões, quinhentas e noventa e três mil, trezentas e cinquenta) quotas de R$ 1,00 
(um real) cada, para R$ 1.893.350,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta 
reais), dividido em 1.893.350 (um milhão, oitocentas e noventa e três mil e trezentas e cinquenta) 
quotas do mesmo valor unitário, mediante a restituição às sócias, de 700.000 (setecentas mil) quotas, 
que totalizam R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), na seguinte proporção:
Sócias Quotas Restituídas Valor da Restituição - R$ 
Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros 691.902 691.902,00 
Mariana Botelho de Souza Barros 8.098 8.098,00 
Total 700.000 700.000,00 
2) Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Sócias: Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros e 
Mariana Botelho de Souza Barros 

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho 
de Administração Realizada em 29 de Agosto de 2019

01- Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, as quinze horas, 
na fi lial estabelecida Avenida Álvares Cabral, n° 1.707, Sobreloja, Bairro Lourdes, CEP: 30.170-001, cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 02 - Convocação e Presenca: Em atendimento à convocação realizada pela 
Sra. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram 
presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Gui-
marães, Olga Stankevicius Colpo, Flavio Pentagna Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale e Antônio Mou-
rão Guimarães Neto. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias 
e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A) 
o pedido de registro de emissor da Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e adesão ao segmento especial de 
governança corporativa da B3 denominado Nível 1 de Governança Corporativa (“Nível 1”); (B) a realização da ofer-
ta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações” e “Ofer-
ta”, respectivamente); e (C) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para im-
plementação das deliberações acima. 05 - Deliberações: Deliberações por unanimidade: Após discussão da maté-
ria constante da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, apro-
varam: (A) A submissão do pedido de adesão da Companhia ao Nível 1 da B3 e a celebração, com a B3, do Contra-
to de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa. (B) A realização da Oferta, no Brasil, em mercado de bal-
cão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 
400”) e as demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições fi nanceiras autorizadas a operar 
no mercado de capitais brasileiro e com a participação de determinadas instituições consorciadas também autoriza-
das a operar no mercado de capitais brasileiro, com esforços de colocação das Ações no exterior, sendo (a) nos Esta-
dos Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualifi cados (quali  ed institutional buyers), 
residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme defi nidos na Regra 144A, editada pela U.S. Secu-
rities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, em operações isentas de registro, previstas no U.S. 
Securities Act de 1933, conforme alterado, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos 
termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobi-
liários, e (b) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam consi-
derados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis 
desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observa-
da a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução 
CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e 
no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, 
a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalen-
te a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicial-
mente ofertadas, com a fi nalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser consta-
tado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alte-
rada (“Lei das Sociedades por Ações”), não será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no 
aumento de capital decorrente da Oferta. (C) A autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos ne-
cessários para implementação das deliberações acima. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi 
aprovada por todos os presentes. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2019. Ana Karina Bortoni Dias. Angela Annes Gui-
marães. Regina Annes Guimarães. Antônio Mourão Guimarães. Flávio Pentagna Guimarães Neto. Olga Stankevicius 
Colpo. José Eduardo Gouveia Dominicale. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - 
Secretária da Mesa. JUCESP nº 529.503/19-0 em 04.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

BMG SEGUROS S.A. - CNPJ nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Junho de 2019

1 - Data, Hora e Local da Reunião: Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 10 horas, na sede social da BMG 
Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, 
Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2 - Convocação e Presen-
ças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da 
Companhia (“Conselheiros”). 3 – Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secre-
tariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 4 - Ordem do Dia: Exame, discussão e ratifi cação de todas as deli-
berações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 1 de abril de 2019. 5 - Deliberações: 
Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. A fi m de sanar quaisquer irregularidades decorrentes da 
ausência de convocação para a Reunião do Conselho de Administração realizada em 1 de abril de 2019, ratifi car 
todas as deliberações tomadas na referida reunião, incluindo a reeleição dos membros da Diretoria e unifi cação 
dos seus mandatos por 3 (três) anos, contados de 1 de abril de 2019, a saber: (i) Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Pascal, 1.662, apartamento 81, Campo Belo, inscrito no CPF/MF sob o n° 091.910.328-65, portador da Cé-
dula de Identidade nº 13208535 SSP/SP, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e responsável (i) 
por relações com a Susep (Circular Susep n° 234/2003); (ii) pela contratação de correspondentes de microsseguro 
e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); (iii) e pela contratação e supervisão 
de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); (ii) De-
nis Jorge Namur Rangel, advogado e contabilista, inscrito na OAB/SP sob n° 276.530 e no CRC/SP sob o n° 
169.908/0-7, portador da carteira de identidade n° 19.492.290-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 162.861.998-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3.477, 9° andar, CEP 04.538-133, eleito para o cargo de Diretor Executivo Ad-
ministrativo Financeiro da Companhia e responsável (i) administrativo-fi nanceiro da Companhia (Circular Susep n° 
234/2003); e (ii) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade 
(Resolução CNSP n° 321/2015); (iii) Renata Oliver Coutinho, brasileira, casada, administradora de empresas, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leonardo Cerveira Varandas, n° 50, 
apartamento 88, bloco 2, Bairro Paraíso do Morumbi, CEP 05705-270, inscrita no CPF/MF sob n° 290.009.888-29 
e portadora da Cédula de Identidade n° 29.834.590-0, eleita para o cargo de Diretora Técnica da Companhia e res-
ponsável (i) técnico e atuarial (Circular Susep n° 234/2003 e Resolução CNSP n° 321/2015); (ii) pelo cumprimento 
das obrigações da Resolução CNSP n° 143 de 27 de dezembro de 2005 (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); e 
(iv) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. n° 
7.669.530, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 002.975.098-96, residente e domiciliado na Cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Guaiases, n° 184 - CS 05, CEP 04079-010, Indianópolis, elei-
to para o cargo de Diretor da Companhia e responsável: (i) pelo cumprimento do disposto na Lei n° 9.613/98 (Cir-
culares Susep n° 234/03 e n° 445/12); (ii) pelos controles internos (Circular SUSEP n° 249/04); e (iii) pelos contro-
les internos específi cos para a prevenção contra fraudes (Circular Susep n° 344/07). 5.2. Ainda, cada um dos dire-
tores eleitos em 01 de abril de 2019 ratifi ca sua declaração de que não está impedido de exercer a administração 
da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro na-
cional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, 
estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, confor-
me declaração arquivada na sede da Companhia. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Pre-
sidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário que foi por todos 
os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Marcio Alaor de Araujo, Marco Antonio Antunes e Leonardo André Pai-
xão. Diretores eleitos: Jorge Lauriano Nicolai Sant’ Anna, Denis Jorge Namur Rangel, Renata Oliver Coutinho 
e Marco Antonio Antunes. Ricardo Annes Guimarães - Presidente de mesa, Deise Peixoto Domingues - 
Secretária da mesa. JUCESP nº 528.539/19-0 em 02.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 01 de Abril de 2019
01 - Data, Hora e Local: Aos 01 dias do mês de abril de 2019, às dez horas, na sede social da BMG Seguros S.A., 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 02 - Convocação e Presenças: Em atendimento ao 
artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Marco Antonio Antunes, Leonardo 
André Paixão e Marcelo Maziero (“Conselheiros”). Devido à ausência do Presidente do Conselho de Administração, os 
Conselheiros nomeiam o Sr. Marco Antonio Antunes para assumir a competência designada ao Presidente do Conselho 
de Administração nesta reunião, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e a Sra. Deise Peixoto 
Domingues para secretariá-lo. 03 – Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e 
secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame, discussão e manifestação a respeito 
de reeleição e unifi cação dos mandatos dos membros da diretoria da Companhia. 05 - Deliberações: Instalada a 
Reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições: Considerando que o mandato do Sr. Denis Jorge Namur Rangel, eleito para o 
cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Companhia, termina na data da Assembleia Geral Ordinária 
da Companhia, realizada em 29 de março de 2019, os Conselheiros decidiram aprovar a reeleição dos membros da 
Diretoria e unifi cação dos seus mandatos por 3 (três) anos, contados da presente data, nos termos: Jorge Lauriano 
Nicolai Sant’Anna, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Pascal, 1.662, apartamento 81, Campo Belo, inscrito no CPF/MF sob o n° 091.910.328-65, portador da 
Cédula de Identidade nº 13208535 SSP/SP, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, responsável: (i) por 
relações com a Susep (Circular Susep n° 234/2003); (ii) pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos 
serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016); (iii) e pela contratação e supervisão de 
representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016), com mandato 
de 3 (três) anos, contados da presente data; Denis Jorge Namur Rangel, advogado e contabilista, inscrito na OAB/
SP sob n° 276.530 e no CRC/SP sob o n° 169.908/0-7, portador da carteira de identidade n° 19.492.290-X, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 162.861.998-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3.477, 9° andar, CEP 04.538-133, para o cargo 
de Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Companhia, sendo (i) responsável administrativo-fi nanceiro da 
Companhia (Circular Susep n° 234/2003); e (ii) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das 
normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP n° 321/2015), com mandato de 3 (três) anos, contados da 
presente data; Renata Oliver Coutinho, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leonardo Cerveira Varandas, n° 50, apartamento 88, bloco 2, Bairro 
Paraíso do Morumbi, CEP 05705-270, inscrita no CPF/MF sob n° 290.009.888-29 e portadora da Cédula de Identidade 
n° 29.834.590-0, na qualidade de Diretora Técnica da Companhia, responsável: (i) técnico e atuarial (Circular Susep n° 
234/2003 e Resolução CNSP n° 321/2015); (ii) pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP n° 143 de 27 
de dezembro de 2005 (Carta Circular Susep/CGRAT n° 1/2016), com mandato de 3 (três) anos, contados da presente 
data e Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. n° 
7.669.530, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 002.975.098-96, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Guaiases, n° 184 - CS 05, CEP 04079-010, Indianópolis, na 
qualidade de Diretor da Companhia, responsável: (i) pelo cumprimento do disposto na Lei n° 9.613/98 (Circulares 
Susep n° 234/03 e n° 445/12); (ii) pelos controles internos (Circular SUSEP n° 249/04); e (iii) pelos controles internos 
específi cos para a prevenção contra fraudes (Circular Susep n° 344/07), com mandato de 3 (três) anos, contados da 
presente data. Cada um dos diretores ora eleitos declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, 
estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme 
declaração arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que diretores ora eleitos tomarão posse em seus 
respectivos cargos mediante assinatura dos Termos de Posse registrados em livro próprio da Companhia. 06 - 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a 
presente ata em forma de sumário que foi por todos os presentes. Marco Antonio Antunes, Leonardo André Paixão 
e Marcelo Maziero. Marco Antonio Antunes - Presidente, Deise Peixoto Domingues - Secretária. JUCESP nº 
528.538/19-6 em 02.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Interclínicas do Brasil Assistência em Operadora de Saúde S.A.
CNPJ 34.608.096/0001-97 - NIRE 3530054053-1

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 29/08/2019, às 10hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente-Paulo Giorgini; Secretário-Murilo Mendes Giorgini. Convocação: 
Dispensada. Deliberação Aprovadas por Unanimidade: 1) alteração do capital 
social de R$ 45.000,00 para R$ 18.545.520,00, composto da seguinte forma: R$ 
45.000,00 do capital social de constituição. R$ 5.250.000,00 em moeda corrente do 
pais, integralizados nesta data. R$ 3.250.520,00 do valor do imóvel autorizado pelos 
sócios e de propriedade dos acionistas que esta se vinculando a empresa. Sendo 
sua descrição: Imóvel comercial a Avenida Gameleira Branca, 727, CEP 03585 000, 
Lote 56, quadra 44, numero de registro no 16 cartório de imóveis  102.469  e 
104.718,  Numero do IPTU 147 235 0056-0. R$ 10.000.000,00 a serem integralizados 
em até 36 meses. 1.a) Em razão do aumento de capital aprovado no item a acima, o 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte e nova redação: 
Artigo 5º O Capital Social é de R$ 18.545.520,00 dividido em 18.545.520,00 ações 
ordinárias, de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, indivisíveis em relação à 
sociedade, sendo R$ 8.545.520,00,  totalmente subscrito e integralizado nesta data 
e R$ 10.000.000,00 de reais a serem integralizados em até 36 meses; 2) Emissão de 
debentures conversíveis em ações da companhia como segue: Na quantidade de 
8.000 debentures com valor nominal de R$ 1.000,00 cada uma única debenture 
totalizando o valor  de R$ 8.000.000,00 de reais, sendo conversíveis em ações com 
vencimento em 15/09/2022, serão emitidas em conformidade a legislação vigente 
com pagamento de juros mensais da ordem de 1,43 % sem capitalização e conforme 
escritura de emissão de debentures a ser registrada nos órgãos competentes. 3) 
Aprovar a alteração e consolidação de um novo Estatuto Social, tendo em vista a 
alteração do item 1 acima, que passa a vigorar com a redação nos termos do Anexo 
I. Encerramento: Nada mais. A Ata foi lida e aprovada, foi por todos os presentes 
assinadas e rubricadas. AA) Acionistas presentes: Paulo Giorgini e Murilo Mendes 
Giorgini; Paulo Giorgini-Presidente, Murilo Mendes Giorgini-Secretário. SP, 
29/08/2019. Paulo Giorgini-CPF 042.970.258-25-Diretor Presidente; Murilo Mendes 
Giorgini-CPF 419.831.788-70-Diretor Financeiro. JUCESP 514.595/19-0 em 
27/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Consolidação do Estatuto 
Social. Estatuto Social. Capítulo I-Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. 
Artigo 1º-Sob a denominação de Interclínicas do Brasil Assistência em 
Operadora de Saúde S.A., é instituída uma S.A., de capital fechado, que se regerá 
pelo presente Estatuto, nos termos da Lei 6.404/76 e mais a legislação aplicável nos 
casos omissos. Artigo 2º-A sociedade terá a sua sede em São Paulo/SP, na Avenida 
Melchert, 926, 3º andar, Chácara Seis de Outubro, São Paulo/SP, CEP 03508-000, 
podendo sua administração estabelecer, onde convier, agências, filiais, sucursais e 
representações. Artigo 3º-A sociedade tem como objeto operar e comercializar 
planos de assistência à saúde e em conformidade a lei Lei 9656/98 e comercializará 
seus produtos após o registro na ANS-Agencia Nacional de Saúde. Artigo 4º-O 
prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II-Do 
Capital Social e das Ações. Artigo 5º-O Capital Social é de R$ 18.545.520,00 
dividido em 18.545.520,00 ações ordinárias, de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
indivisíveis em relação à sociedade, sendo R$ 8.545.520,00, totalmente subscrito e 
integralizado nesta data e R$ 10.000.000,00 de reais a serem integralizados em até 
36 meses; §Único-O direito de preferência para subscrição do aumento do capital 
social deverá ser exercido pelo acionista no prazo máximo de 30 dias da data da 
publicação, no órgão oficial, do competente aviso, sob pena de decadência. Artigo 
6º-As ações ou títulos que as representem serão assinadas por 2 diretores e a cada 
ação corresponderá 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III-Da 
Assembléia Geral. Artigo 7º-A assembleia reunir-se-á, AGO, até o dia 30/04 de 
cada ano, em dia, hora e local previamente anunciadas pela imprensa, como manda 
a lei, e AGE, sempre que os interesses sociais o exigirem, com observância dos 
preceitos legais. §Único-A assembleia geral será convocada pelo Conselho de 
Administração e será presidida e secretariada por quem os acionistas presentes 
escolherem. Capítulo IV-Da Administração. Artigo 8º-A Companhia será 
administrada por 1 Diretoria, na forma de lei e do presente Estatuto Social, composta 
por 3 membros, designados Diretor Presidente, Diretor do Conselho Fiscal e Diretor 
Financeiro, nomeados entre brasileiros, residentes no País, eleitos pela Assembleia 
Geral. Artigo 9º-O Conselho de Administração, eleito pela AGO com mandato de 3 
anos, permitida a reeleição, compor-se-á de até 3 membros efetivos, todos acionistas 
e residentes no País. §1º-Os membros do Conselho de Administração serão 

empossados pela assembleia geral que os eleger mediante termo lavrado e assinado 
no “Livro de Atas do Conselho de Administração”. § 2º-O Conselho de Administração 
reunir-se-á no mesmo dia de sua investidura para escolher o seu Presidente. §3º-O 
Presidente do Conselho de Administração será substituído em suas ausências e ou 
impedimentos por qualquer dos outros conselheiros a ser escolhido em reunião do 
Conselho de Administração. §4º-No caso de vacância de cargo de conselheiro, um 
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. Se ocorrer vacância na 
maioria dos cargos, uma assembleia geral será convocada para proceder a nova 
eleição. Artigo 10-O Conselho de Administração terá os poderes e as atribuições 
que a lei faculta. Artigo 11-O Conselho de Administração reunir-se-á sempre, que os 
interesses sociais o exigirem, por convocação de seu Presidente ou, na ausência e/
ou impedimento deste, por qualquer conselheiro, observado o prazo de antecipação 
de 3 dias. §Único-O Conselho de Administração deliberara com a presença de 2/3 
de seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos. Artigo 12-A 
Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, com mandato por 3 ano, admitida a 
reeleição da totalidade de seus membros, compor-se-á de até 6 membros, acionistas 
ou não, residentes no País. §Único-O mandato da Diretoria se prorroga, 
automaticamente até que seja publicada no Diário Oficial do Estado a certidão de 
arquivamento, na JUCESP, da ata da assembleia geral que aprovou a gestão e as 
contas da Diretoria. Artigo 13-Compete a Diretoria designar procuradores, em nome 
da companhia, devendo constar dos respectivos instrumentos de procuração os atos 
e as operações que poderão praticar, a duração dos mandatos e a assinatura de 2 
diretores. Compete ainda a Diretoria: a) representada por 1 só diretor pelo presidente 
ou 1 procurador: a.1-a prática de todos os atos de gestão normal do patrimônio 
social; a.2-a representação ativa e passiva da sociedade, em Juízo ou fora dele, 
perante terceiros em geral, pessoas físicas e ou jurídicas, de direito público e/ou 
privado. b) representada por 2 diretores, por 1 diretor e 1 procurador ou por 2 
procuradores: b.1-a prática de todo e qualquer ato, o qual, por qualquer forma, 
obrigue a sociedade ou envolva a sua responsabilidade. Artigo 14-A Diretoria reunir-
se-á sempre que os interesses sociais o determinarem, podendo ser convocada pelo 
Conselho de Administração, por qualquer diretor ou pelo Conselho Fiscal, obedecida 
a antecedência de 3 dias. §Único-A Diretoria deliberará com a presença de 2/3 de 
seus membros e suas decisões serão tomadas por maioria de votos. Artigo 15-O 
Conselho de Administração e a Diretoria terão seus honorários fixados pela 
assembleia geral que eleger o Conselho de Administração. Artigo 16-Como garantia 
de sua gestão, cada membro efetivo do Conselho de Administração e da Diretoria 
caucionara 1 ação sua ou de 1 acionista, antes de sua investidura. §Único-Os 
mandatos dos conselheiros e dos diretores iniciar-se-ão com o termo de posse de 
seus titulares e fundar-se-ão com a investidura de novos titulares. Capítulo V-Do 
Conselho Fiscal. Artigo 17-O Conselho Fiscal, que será eleito e instalado pela 
Assembleia geral em que for solicitado o seu funcionamento, compor-se-á de 3 
membros efetivas e de igual número de suplentes. §1º-O Conselho Fiscal terá as 
atribuições e os poderes que a lei lhe confere. §2º-Os suplentes substituirão os 
membros efetivos, automaticamente, na ordem de sua designação. Capítulo VI-Do 
Exercício Social. Artigo 18-O exercício social começa a 01/01 e termina a 31/12 
de cada ano. Artigo 19-Os órgãos da administração apresentarão a AGO proposta 
sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, obedecidos os 
dispositivos legais. §Único-Os acionistas terão direito a 1 dividendo, equivalente a 
parcela de 33,33% do lucro líquido de cada exercício. Artigo 20-Poderão ser 
levantados balanços gerais, sempre que a administração os julgar oportunos, 
ficando ela autorizada a distribuir dividendos antecipados, que serão levados a 
conta dos lucros líquidos apurados nos aludidos balanços das reservas de lucros 
existentes no último balanço geral anual. §Único-Os balanços gerais a que alude o 
presente artigo serão transcritos no livro “Diário”. Capítulo VII-Da Dissolução, 
Liquidação e Extinção. Artigo 21-A dissolução e a liquidação com consequente 
extinção da sociedade serão efetuadas de acordo com a legislação em vigor. Artigo 
22-Compete ao Conselho de Administração, se mantido pela assembleia geral, a 
escolha e nomeação do liquidante. Artigo 23-A assembleia geral que determinar a 
dissolução da sociedade escolhera os membros do Conselho Fiscal que 
acompanharão a liquidação. Artigo 24-Liquidado o passivo, o ativo remanescente 
será distribuído aos acionistas na forma determinada em lei. 
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O mapa da indústria brasilei-
ra está mudando. Mesmo 
diante do tímido cresci-

mento do setor no país, houve 
uma dispersão de aglomerações 
industriais relevantes (AIR) 
pelas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. Das AIRs surgi-
das no Brasil entre 1995 e 2015, 
32% estão nessas três regiões, 
que reuniam apenas 22,3% das 
aglomerações no primeiro ano da 
análise. Nesse mesmo período, o 
número de AIRs no Brasil passou 
de 85 para 160. 

Esses novos aglomerados, no 
entanto, são caracterizados por 
uma redução da produtividade 
média e pelo pequeno porte de 
emprego. Entre as regiões onde 
houve maior avanço, o destaque 
é o Centro-Oeste, que pratica-
mente dobrou sua participação 
em relação ao total das AIRs: de 
4,7% para 8,1%, ou de quatro 
aglomerações em 1995 para 13 
em 2015.

As constatações estão no 
estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). A 
análise considera uma AIR como a 
microrregião geográfi ca com mais 
de 10 mil empregos industriais 
no ano pesquisado. Embora os 
estados das regiões Sul e Sudeste 
ainda se mantenham como núcleo 
central da indústria no país, pois 
detêm 83% do valor agregado 
da indústria, principalmente da 
extrativa e de transformação, 
está em curso um processo de 
desconcentração. 

Para se ter uma ideia, em 1995 
existiam somente três novas aglo-
merações industriais relevantes 
na região Nordeste: no Recife, em 
Salvador e Fortaleza. Hoje, todas 
as capitais dos nove estados nor-
destinos têm AIRs, que surgiram 
também no interior. “As novas 
AIRs surgidas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste dese-

Indústrias avançam para as regiões 
Nordeste, Centro-Oeste e Norte

Esses novos aglomerados, no entanto, são caracterizados por uma redução da produtividade média e 
pelo pequeno porte de emprego

nham um vetor de desconcentra-
ção territorial”, observa um dos 
autores do estudo, o economista 
e pesquisador do Ipea, Aristides 
Monteiro Neto. 

Entre 1995 e 2015, as aglome-
rações com mais de 10 mil em-
pregos industriais responderam 
por 80% a 85% das ocupações na 
indústria em todo o Brasil. O total 
de empregos nessas AIRs cresceu 
de 3,8 milhões para 6,2 milhões 
nas duas décadas, indicando uma 
expansão média de 1,88% ao ano 
(AIC/IPEA). 

O total de empregos nessas AIRs cresceu de 3,8 milhões 

para 6,2 milhões nas duas décadas.
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Continua

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUAN DUARTE DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elcio Firmino da Silva e de Ana Cristina da Silva Duarte. A pretendente: 
ROMAÍNNA OLIVEIRA HONORATO, profi ssão: auxiliar de planejamento, estado civil: solteira, 
naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 04/08/1999, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Adailton Miguel Honorato e de Lenilda Oliveira Assis.

O pretendente: JACSON CAVALCANTE DOS SANTOS, profi ssão: técnico de automaçao, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 21/01/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dilson dos Santos e de Gilda Cavalcante dos 
Santos. A pretendente: RAPHAELA SANTOS DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 21/06/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Saturnino da Silva e de Laudenice Maria dos Santos.

O pretendente: RENAN CAMURÇA VIEIRA, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1996, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Edivar Mendes Vieira e de Rejane Maria Camurça Vieira. 
A pretendente: PRISCILA DE BARROS MACHADO, profi ssão: nutricionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domiciliada 
Rua Sebastião Batista, 53, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Ribeiro Machado 
e de Norma de Barros Machado.

O pretendente: LEUDIMAR SABINO FIGUEREDO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaú, RN, data-nascimento: 12/01/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ernesto Figueredo e de Francisca Sabino de 
Figueredo. O pretendente: BARRERITO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Condeúba, BA, data-nascimento: 02/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira dos Santos e de Nadir Maria 
de Oliveira Santos.

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO TOLEDO DA ROCHA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 26/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos da Rocha e de Janete Toledo 
da Rocha. O pretendente: PAULO HENRIQUE AMORIM, profi ssão: atendete, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Luiz Amorim e de Roseli Augusta.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DUARTE, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Duarte Junior e de Marinalva Santos Oliveira. A 
pretendente: RITA DE CASSIA SILVA PERES, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belford Roxo, RJ, data-nascimento: 24/09/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alberto Peres da Conceição e de Maria D'Ajuda Silva.

O pretendente: ULDERICO FABIANO LIMA, profi ssão: promotor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Ramos Lima e de Dalva Fatima Peralta. A pretendente: 
MICHELLE GRASSO GIBIN, profi ssão: protora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Gibin e de Sandra Regina Grasso Gibin.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA TAVARES, profi ssão: agricultor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 25/04/1998, residente e domiciliado 
em Santana do Ipanema, AL, fi lho de Ailson Tavares de Jesus e de Gilvania Ferreira de Melo 
Tavares. A pretendente: PRISCILLA ZACHARIAS DA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberval Zacharias da Silva e de Judite Soares da Silva.

O pretendente: RODRIGO FIDELIS DO PRADO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Leite do Prado Junior e de Maria Helena Fidelis do 
Prado. A pretendente: FABIANA PORTERO, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Portero Neto e de Purifi cação Lopes Portero.

O pretendente: ERIVAM JOSÉ VIEIRA, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Ibimirim, PE, data-nascimento: 04/06/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ednaldo Jose Vieira e de Maria Cordeiro Vieira. A pretendente: ELIANE PATRICIA 
DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, 
data-nascimento: 03/10/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adriano Henrique da Silva Filho e de Maria Auxiliadora da Silva.

O pretendente: EDGAR TADEU DE LIMA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dotivo Elias de Lima e de Eva Rodrigues de Lima. A preten-
dente: FLAVIA CRISTINA SOARES MENDES, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 19/02/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucia Soares Mendes.

O pretendente: CARLOS EDUARDO LAURENTINO LOIOLA, profi ssão: analista de 
suporte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio Loiola e de Ana 
Cristina Laurentino Loiola. A pretendente: MIRIAN DA SILVA LIMA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Coruripe, AL, data-nascimento: 02/12/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Adriana da Silva Lima.

O pretendente: THIAGO LUIZ MARÇAL DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizetti Luiz da Silva e de Elza Marçal da Silva. A 
pretendente: NATHALIA BARBOSA LOPES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1993, residente e domiciliada em Poá, 
SP, fi lha de Valderei Araujo Lopes e de Odalia Barbosa da Cruz.

O pretendente: BRUNO DANIEL SIQUEIRA CLARINDO, profi ssão: op. de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 19/02/1995, 
residente e domiciliado em Poá, SP, fi lho de Reinaldo Clarindo e de Roselice Paes de Si-
queira. A pretendente: KAROLAINE MOTA E SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Alberto e Silva e de Mônica de Jesus Mota.

O pretendente: LUIS HENRIQUE SPRINGMAN, profi ssão: coordenador de operações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniela Springman. A pretendente: BEATRIZ 
IZABEL DA SILVA, profi ssão: analista de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Francisco Amaro da Silva e de Izabel dos Santos Ferreira e Silva.

O pretendente: FABIO GIACOMETTI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Giacometti e de Maria Teresa Lia Giacometti. A pretendente: KARINA 
ROBERTA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Diogenes Roberto dos Santos e de Roseli Benvinda Christino.

O pretendente: ROBSON MOTA MARQUES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Penha de França, SP, data-nascimento: 04/12/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Marques e de Ideilda da Mota Marques. 
A pretendente: DEISE ALVES DE ALENCAR, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Bezerra de Alencar e de Nadja Alves da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE NASCIMENTO NUNES, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 25/08/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nascisio da Silva Nunes e de Lea do Nascimento 
Nunes. A pretendente: KARLLA WANDENPHUL MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1991, residente e domiciliada 
em Francisco Morato, SP, fi lha de Carlos Henrique Costa Moreira e de Edela Wandenphul.

O pretendente: ANDRE MANTOVANI ABRAHÄO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Rodrigues Abrahäo e de Maria Judite Mantovani. 
A pretendente: ELISAMA ALVES SANTA ROSA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvar Alves de Santa Rosa e de Eliane 
Ferreira dos Santos Santa Rosa.

O pretendente: ADAUTO BEZERRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 06/05/1984, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de José Carlos Pereira da Silva e de Maria Geunice Bezerra da Silva. A pretendente: 
VANEIDE CAMPOS DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Reis de Souza e de Maria Valdeni Evangelista Campos de Souza.

O pretendente: ERALDO VIEIRA DE LIMA JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Vieira de Lima e de Maria José Alves Pereira. 
A pretendente: JEANNE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, profi ssão: promotora de venda, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelzuito Oliveira de Albuquerque e de 
Jane Verley Silva Ribeiro de Albuquerque.

O pretendente: EDUARDO MENDES PONCIANO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ponciano Lemos e de Esmerinda Mendes Lemos. 
A pretendente: DEBORAH NADYNE PESSOA DA SILVA, profi ssão: orientadora socio 
educativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
27/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis 
Bezerra da Silva e de Raquel Pessoa de Melo.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS BISPO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jane dos Santos Bispo. A pretendente: LARYSSA ISABELA 
LIMA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Benedito da Silva Oliveira e de Iara de Jesus Lima Oliveira.

O pretendente: FÁBIO LUIZ DA SILVA QUINTILIANO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Quintiliano Filho e de Fatima Aparecida da Silva 
Quintiliano. A pretendente: KEYLLA DE OLIVEIRA MOREIRA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1992, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Waldemiro Estevam Moreira e de Kelly 
Cristina de Oliveira.

O pretendente: CHRISTIAN SOUZA DE CASTRO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, Parque São Paulo, SP, fi lho de Elismar Ferreira de Castro e de Fatima Corada de 
Souza. A pretendente: JESSICA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Orlando da Silva Irmão e de Ivone de Oliveira Silva.

O pretendente: GENALDO DE SOUZA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 12/10/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo de Souza Silva e de Josefa Dulcinea da Silva Souza. A 
pretendente: EDJANE DA SILVA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Queimadas, BA, data-nascimento: 26/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edvaldo Ferreira Lima e de Jumecy da Silva Lima.

O pretendente: ELIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, profi ssão: instalador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Luiz de Oliveira e de Edileusa Maria de Oliveira. A pretendente: 
DEISIANE MARIA DO NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturali-
dade: Palmares, PE, data-nascimento: 05/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cloves Pereira do Nascimento e de Laudeci Maria de Lima Nascimento.

O pretendente: WASHINGTON OLIVEIRA MOTTA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Firmino da Silva e de Sueli de Oliveira Motta da Silva. 
A pretendente: NAARA NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1992, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Aparecido Moreno da Silva e de Iara Constancia do 
Nascimento da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTANA, profi ssão: coordenador de 
embalagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Gilson de Santana e de Luciene 
Maria da Silva. A pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA DA MATA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos da Mata e de Ruth de Oliveira.

O pretendente: LUCAS FELIPE CONCEIÇÃO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maicon Conceição e de Daniela Pereira Lesser. A pretendente: 
THAIS SILVA PINTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Lima Pinto e de Miralva Silva Pinto.

O pretendente: DANIEL LEITE DA SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Wilson Leite da Silva e de Laurecí Neves da Silva. A pretendente: ALINE 
ALVES NASCIMENTO, profi ssão: coordenadora de embarque, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Nascimento e de Jeane Márcia Alves Ramos Nascimento.

O pretendente: WEBERSON LUIZ DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz José da Silva e de Maria do Socorro Silva. A pretendente: ALICE 
CARDOSO LIMA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Malacacheta, MG, 
data-nascimento: 29/10/1994, residente e domiciliada em Malacacheta, MG, fi lha de Cloves 
Macedo Lima e de Maria Aparecida Cardoso Lima.

O pretendente: MATHEUS MOREIRA LOPES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1996, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Paulo Lopes da Silva e de Berenice dos Santos Moreira. A pretendente: 
DÉBORA MIRIAM SANTOS SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adilson Gregorio da Silva e de Monica Antonio dos Santos.

O pretendente: CLAUDIO URBES, profi ssão: montador de fotolito, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1955, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Venicio Urbes e de Virginia Urbes. A pretendente: GUIOMAR 
NEPOMUCENO, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/07/1956, residente e domiciliada em Carapicuíba, SP, fi lha de José 
Gregorio Nepomuceno e de Francisca Augustinho Nepomuceno.

O pretendente: ANDERSON LUIS DE LIMA, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Luis de Lima e de Pedrina Fátima dos Santos Lima. A 
pretendente: RHAYANE DE SENA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/07/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josenaldo Severino da Silva e de Rosangela Gomes da Silva.

O pretendente: SIDNEY MAURO SILVA DA CRUZ, profi ssão: compras, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Mauro Espirito Santo da Cruz e de Maria de Fatima da Silva Gregorio. A pretendente: 
MAYARA CANUTO MACEDO, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jaime Alves Macedo e de Marcia Canuto Macedo.

O pretendente: EDSON DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/03/1991, residente e domiciliado em Mogi das Cruzes, 
SP, fi lho de Roseli da Silva. A pretendente: ELOIZIANA CAMPOS DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ary Ferreira dos 
Santos e de Neusa de Campos.

O pretendente: WESLEY MACHADO DE ARAUJO, profi ssão: ofi cial de manuntenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 01/12/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osimir de Araujo e de Erisvânia da 
Silva Machado. A pretendente: VANESSA BATALHA RODRIGUES, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Lago Verde, MA, data-nascimento: 03/02/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar Costa Rodrigues e de Maria 
do Perpétuo Socorro Batalha.

O pretendente: ALAN HENRIQUE LIMA DA SILVA, profi ssão: ascensorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 13/07/1991, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Antonio Gildo da Silva e de Marta Lima da Silva. 
A pretendente: RAFAELA FERREIRA LUCENA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Jose de Lucena e de Rosilene Ferreira da Silva Lucena.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS BORGES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcidir Ferreira Borges e de Zeneide Vilanova dos 
Santos Borges. A pretendente: GABRIELLA SANTANA MENDES DE SOUZA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Mendes de Souza e de 
Adriana Maria Santana Mendes.

O pretendente: DANILO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onilio Pereira dos Santos e de Rita de Cassia dos Santos. A 
pretendente: CAMILA FERNANDA MIRIANI, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1989, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Irineu Luiz Miriani e de Amalia Martins da Eira Miriani.

O pretendente: RICARDO MENDES ALVES, profi ssão: mecânico de manuntenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto Alves e de Maria de Lourdes Mendes Alves. 
A pretendente: GLAUCIA BIANCA CORDEIRO DE ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Cordeiro de Araujo e de Magali Maria da Silva.

O pretendente: EVERTON RODRIGO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1981, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo José da Silva e de Eliane de Paula da Silva. A pretendente: 
ADRIANA DE QUADROS LUNA, profi ssão: escriturária administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelson Antonio de Luna e de Joana Beatriz de Quadros Luna.

O pretendente: ANTONI BARROS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 02/07/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Barros da Silva e de Iranilda Maria da Silva. A pretendente: 
NATHÁLIA QUÉRIN SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Colombo, PR, data-nascimento: 18/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Caio Notari de Oliveira e de Ednalva da Silva Pessoa.

O pretendente: DOUGLAS OPPONG ADU, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Gana, data-nascimento: 11/02/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Kwaku Adu e de Ama Nyamekye. A pretendente: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA 
SANTANA, profi ssão: depiladora, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nas-
cimento: 15/03/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmundo 
Domingos Santana e de Maria Oliveira Santana.

O pretendente: LUIS CARLOS AMARAL DOS SANTOS, profi ssão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 15/05/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Francisco dos Santos e de Silvana Rocha Amaral. 
A pretendente: JÉSSICA DA SILVA LEANDRO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adevaldo Matos Leandro e de Maria Neves da Silva Jesus.

O pretendente: JULIO CESAR BADILLA ROMERO, profi ssão: mestre de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santiago, Chile, data-nascimento: 28/05/1957, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Jorge Mario Badilla Leon e de Leonidas Estela Romero Martinez. 
A pretendente: KAINE CORRÊA, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 02/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edison Corrêa e de Balbina Izabel Corrêa.

O pretendente: EDUARDO DE ARAUJO RIBEIRO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro e de Lindalva de Araujo Ribeiro. A preten-
dente: CIBELE HENRIQUE DIAS, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Dias e de Adeilda Henrique da Silva.

O pretendente: JOSÉ FILHO DE SENA LEAL, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Francisco do Maranhão, MA, data-nascimento: 18/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimunda de Sena Leal. A pretendente: 
ÉRIKA GOMES DE SOUZA, profi ssão: porteira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 16/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Dario Rodrigues de Lima Filho e de Edinólia Gomes de Souza.

O pretendente: LUIS EDUARDO PACHECO DOS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 21/12/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Pacheco dos Santos. A preten-
dente: DANIELE DA SILVA ANDRADE, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises de Andrade e de Laura Santana da Silva Andrade.

O pretendente: VAGNER LUIZ GONÇALVES, profi ssão: açogueiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Luiz Gonçalves e de Maria Camilo 
Gonçalves. A pretendente: PATRICIA ANDRADE VIEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner Vieira e de Vera Lucia Andrade.

O pretendente: MATEUS SANTOS DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 18/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Eugênio de Souza e de Ana 
Maria Santos de Souza. A pretendente: DEISE ALMEIDA DA CRUZ, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cipó, BA, data-nascimento: 03/03/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marivaldo Souza da Cruz e de Nivia 
Maria da Silva Almeida.

O pretendente: JULIO ROBERTO MUNIZ DOS SANTOS, profi ssão: técnico em te-
lefonia, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/10/1989, 
residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Eunice Muniz dos Santos. A pretenden-
te: IRIS GUIDO PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Itamar Alves Pereira e de Valeria de Souza Guido Pereira.

O pretendente: MANOEL MESSIAS BEZERRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 24/12/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Bezerra da 
Silva e de Josefa Maria da Silva. A pretendente: KATIA LIMA DOS SANTOS, profi s-
são: encarregada, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/08/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira 
dos Santos e de Eleni Lima dos Santos.

O pretendente: ADALBERTO DIAS DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caravelas, BA, data-nascimento: 28/10/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zeferino Soares dos Santos e de 
Alfalina Dias dos Santos. A pretendente: EDILEUZA DIAS PEREIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Salinas, MG, data-nascimento: 28/08/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adolfo José Pereira e de 
Clemencia Dias Pereira.

O pretendente: MATHEUS LUCAS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito da Silva e de Noemi Adelina da Silva. A 
pretendente: KÉTLYM ANGELO DOMICIANO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosilene Angelo Domiciano.

O pretendente: WILLIANS MOTA DE LEMOS, profi ssão: auxiliar técnico da manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felix de Lemos e 
de Maria Mota de Jesus. A pretendente: JOELMA PALMEIRA DE SOUZA, profi ssão: 
recepcionista hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-
nascimento: 26/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Agripino Batista de Souza e de Noemia Palmeira de Souza.

O pretendente: EDMÁRCIO BRAGA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de operações de 
valor, estado civil: solteiro, naturalidade: Taiobeiras, MG, data-nascimento: 04/11/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Antonio de Souza 
e de Irany Braga dos Santos. A pretendente: GEISIANE ALVES RAMOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Águas Vermelhas, MG, data-nascimento: 
02/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Messias 
Alves dos Santos e de Isleide Ramos da Silva.

O pretendente: EVERTON SANTANA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: professor de 
educação fi síca, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/07/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo da 
Conceição e de Edinalva Souza de Santana. A pretendente: MIRIAN SOUSA DOS 
SANTOS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Antonio dos Santos e de Domingas do Carmo Sousa dos Santos.

O pretendente: GABRIEL VICTOR LEME, profi ssão: operador máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/03/1998, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Fábio da Silva Leme e de Kelly de Lima Leme. A 
pretendente: SAMARA NOVAIS ROCHA, profi ssão: telefonista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adevaldo Batista Rocha e de Maria Novais Rocha.

O pretendente: MÁRCIO ASSIS DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Governador Lomanto Júnior, BA, data-nascimento: 28/10/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Assis dos Santos 
e de Doralice Simões Santos. A pretendente: ERIKA MOTA DOS SANTOS, profi ssão: 
serviços de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: Barro Preto, BA, data-nasci-
mento: 02/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Barbosa dos Santos e de Célia Mota dos Santos.

O pretendente: THALES GOMES FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Vicente Ferreira e de Adriana Gomes Ferreira. A 
pretendente: SUELEN DA SILVA SANTANA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Cabral de Santana e de Silvana da Silva.

O pretendente: MARIO ALVES DA CRUZ, profi ssão: mecânico de moto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1971, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves da Cruz Filho e de Maria de Jesus 
da Cruz. A pretendente: CLAUDINÉIA RIBEIRO SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 11/01/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci de Jesus Silva e de Maria Ribeiro Silva.

O pretendente: ALISSON DA SILVA NOGUEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Jair Antunes Nogueira e de Irene Bezerra da 
Silva. A pretendente: MIRIAN NOGUEIRA MANTOVANI, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/11/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Mantovani e de 
Claudia da Silva Nogueira Mantovani.

O pretendente: SERGIO BALBINO DA COSTA, profi ssão: ajudante de mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Germano da Costa e de Maria 
Adriana Balbino da Silva. A pretendente: HINGRIDI LARISSA MACIEL CLAUDINO, 
profi ssão: vendedora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudinei Melero Claudino e de Tatiana de Deus Maciel.

O pretendente: CLEITON MARQUES PEREIRA DA SILVA, profi ssão: vistoriador 
automotivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/01/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Venancio 
Amancio Pereira e de Quiteria da Silva Santos. A pretendente: RAFAELA APARECIDA 
DOS SANTOS, profi ssão: coordenadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Roberval Guedes dos Santos e de Sueli Aparecida dos Santos.

O pretendente: LEANDRO LALAU, profi ssão: massoterapeuta, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lalau e de Maria Aparecida Pereira Lalau. A 
pretendente: ELISÂNGELA SOARES ARMELLINE, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
12/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Armelline e de Eliane Genuino Soares Armelline.

O pretendente: JOSÉ ÉRINEU DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: viúvo, na-
turalidade: Riachão do Dantas, SE, data-nascimento: 11/05/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos e de Maria Delmira dos Santos. 
A pretendente: ELIETE GOMES PORTO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Presidente Dutra, BA, data-nascimento: 11/08/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elio Amorim Porto e de Julia Gomes Martins.

O pretendente: JOSÉ ALESSANDRO DOS SANTOS, profi ssão: impressor fl exogra-
fi co, estado civil: solteiro, naturalidade: Olho d’Água do Casado, AL, data-nascimento: 
02/12/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Camilo 
dos Santos e de Maria de Lourdes Sandes Santos. A pretendente: ALZEANE FER-
REIRA DE LIMA, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, naturalidade: Tacaratu, 
PE, data-nascimento: 07/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Ferreira de Lima e de Raimunda Maria Ferreira.

O pretendente: UANDRAS DE JESUS SANTOS, profi ssão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 08/09/1995, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de João de Jesus Santos e de Zita de 
Jesus Santos. A pretendente: ANA PAULA COQUEIRO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerino dos Santos Coqueiro e de 
Odilia Tita Lopes Coqueiro.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jardelma de Souza Silva. A pretendente: CAMILA 
SOARES MELO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Alves Melo e de Fátima Lúcia Soares da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: aplicador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marciel Custodio de Oliveira e de Cilene 
Cristina dos Santos. A pretendente: ISABELA CAROLINE FERREIRA DA SILVA, 
profi ssão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcelo Jose da Silva e de Claudia Aparecida Ferreira.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA DE LIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Ferreira de Lira e de Expedita Bezerra de Lira. 
A pretendente: JOSEFA LOPES FEITOSA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Carnaíba, PE, data-nascimento: 14/05/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Lopes Feitosa e de Maria Teodora Feitosa.
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São Paulo, quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Continuação

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

Orientação. Você está sendo guiado. 
Siga alguns conselhos práticos e sábios que 

estão sendo oferecidos a você e ouça realmente 
o que está sendo dito, sem levar para o lado 
pessoal (às vezes, isso é ótimo). Veja isso como 
um presente do espírito, comunicando-lhe o 
que você já sabe, e aja conforme for orientado 
a fazer as mudanças que melhor o ajudarão. 

Você trabalha para esta expansão há algum 
tempo e deve estar vendo os resultados que 
deseja que se manifestem em sua vida. Você tem 
os talentos, as habilidades e as ferramentas para 
viver a vida com propósito e em seu propósito, e 
tem a capacidade de realizar o que pensa. Siga 
suas paixões criativas e confi e em si mesmo. É 
seguro e você está cercado por apoio. Você sabe 
exatamente o que precisa fazer. Às vezes, os 
pensamentos de mudança o impedem de tomar 
as medidas exatas que o levarão à paz, harmonia 
e direção que você deseja para si e para sua vida. 

Pensamento de hoje: As experiências da vida 
o estão levando à sua expansão contínua e está 
tudo bem. E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.
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O pretendente: RUBENS JOSÉ DA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 02/05/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Candido da Silva e de Rita Francisca da Silva. A 
pretendente: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA, profi ssão: confeiteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 20/12/1971, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelino Candido Ferreira e de Madalena Lopes dos Santos.

O pretendente: MARCIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Landri Sales, PI, data-nascimento: 03/12/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hildaci Pereira dos Santos Silva e de Edivan Pereira da Silva. 
A pretendente: THAMIRES ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eryx José Alves Junior e de Fatima Regina Tenerelli Alves.

O pretendente: ANDRÉ FARIAS DE MORAES, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Venturosa, PE, data-nascimento: 16/04/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eriberto Laurindo de Moraes e de Lucimaura Farias dos 
Santos. A pretendente: AMANDA SILVA SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Soares e de Gilvania Rosa da Silva.

 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: RODRIGO SANTOS SILVA, profi ssão: analista de suporte a sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Félix, BA, data-nascimento: 09/02/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Maria das Graças Santos Silva. A pretendente: 
FLÁVIA GABRIELA VIEIRA DE SOUZA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alderacy Borges de Souza e de Zaildes Vieira dos Santos.

O pretendente: ALMIR SILVESTRE DA SILVA, profi ssão: analista de compras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Adalto Silvestre da Silva e de 
Creusa Rodrigues da Silva. A pretendente: STEFANE FERREIRA SANTOS, profi ssão: 
agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elder Campos dos 
Santos e de Maria Erli Ferreira.

O pretendente: DAVI SOARES DE CARVALHO SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexsandro Silva e de Maria 
Aparecida Soares de Carvalho Silva. A pretendente: VITORIA CERRETTI MUNIZ 
BARRETO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/04/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Eneas Muniz Barreto Filho e de Eliane Cerretti Muniz Barreto.

O pretendente: ERICK BEZERRA CARVALHO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1999, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Juscelino Oliveira Carvalho e de Rita 
Agripina Bezerra. A pretendente: MAGALI SILVA DOS SANTOS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josemal Gomes dos 
Santos e de Shirley Ribeiro Silva dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO OCÉLIO BATISTA DE SOUSA, profissão: 
cozinheiro, estado civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 
26/01/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Dimas de Sousa e de Maria da Conceição Batista de Sousa. A pretendente: 
DANIELE ALMEIDA CRUZ, profissão: auxiliar de escritura fiscal, estado civil: 
solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 11/11/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto de 
Jesus Cruz e de Jacira Almeida de Jesus.

O pretendente: DANILO GOMES DE OLIVEIRA SENA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino de Oliveira 
Sena Filho e de Claudete Gomes. A pretendente: NATÁLIA CAROLINE BISPO DE 
SOUZA MELLO, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adilson Ferreira de Mello e de Elisa de Fátima Bispo de 
Souza Mello.

O pretendente: FLAVIO COSTA DOS REIS, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Lucio dos Reis e de 
Silvana Florentino Costa dos Reis. A pretendente: LARISSA RAMOS MANI, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 08/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Florival Cruz Mani e de Rosangela de Alencar Ramos Mani.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: MAIKON BERNARDES DUARTE, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Fernando de Jesus Duarte e de Maria Cassia Bernardes Duarte. 
A pretendente: YARA RASSILAN, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 07/11/1982, residente e domiciliada em Santo 
André, SP, fi lha de Moisés Rassilan e de Nasira Maria Assis dos Santos.

O pretendente: EDVAN HONORATO LIMA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mirangaba, BA, data-nascimento: 03/02/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Honorato Lima e de Zenaide Alves de Jesus. A 
pretendente: MARIA JOSELÍ DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Areia, PB, data-nascimento: 07/03/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Sebastião da Silva e de Maria da Glória da Silva.

O pretendente: IVAN MARCELO DA SILVA PEZARINI, profi ssão: militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pezarini e de Luci da Silva Pezarini. 
A pretendente: DENISE CARVALHO VALLI, profi ssão: militar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jonas Celestino Carvalho e de Maria Aparecida Galdino Carvalho.

O pretendente: JEAN ISRAEL LOUIS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
República do Haiti, data-nascimento: 30/09/1992, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Alcy Louis e de Rose Marie Moise. A pretendente: SOPHIA ZIDOR, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 22/04/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vanel Zidor e de Marie Enithe Nomme.

O pretendente: JONAS TADEU ISHIKAWA DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro 
clínico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1978, 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, fi lho de José Amorim dos Santos e 
de Kinuko Ishikawa dos Santos. A pretendente: ANA LÍGIA AMENDOLA RIBEIRO, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Jales, SP, data-nascimento: 
12/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Aparecido Ribeiro 
e de Maria Luiza Amendola Ribeiro.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE LUCHETTI, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Luchetti e de Wilma de Fatima Fernandes 
Luchetti. A pretendente: GABRIELA RODRIGUES ALVES DE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: Botucatu, SP, data-nascimento: 
30/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Carlos Salvador 
Ribeiro e de Taciana Rodrigues Alves de Assumpção Ribeiro.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RAFAEL BATISTA DE SOUSA SOARES, profi ssão: representante 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
04/07/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de André Luis Lopes 
Soares e de Aureliana Batista de Sousa Soares. A pretendente: CIBELE ROCHA 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cubatão, SP, 
data-nascimento: 10/01/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Ferreira dos Santos e de Elaine Pessoa da Rocha.

O pretendente: LUIS FERNANDO SANTOS ROSAS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abdias Oliveira Rosas e de Rosangela Bispo dos 
Santos. A pretendente: GABRIELA DE CASTRO SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 16/10/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmilson da Silva e de Rosangela Maria de Castro.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GIOVANNI MOREIRA SECCO, profi ssão: operador de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 04/11/1999, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Fernando da Silva Secco e de 
Andrea Moreira Secco. A pretendente: JULIA DHAYANI DE LIMA SILVA, profi ssão: 
video maker, estado civil: solteira, naturalidade: em Cabo - PE, data-nascimento: 
21/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josué 
Cassimiro da Silva e de Giselma Julia de Lima Silva.

O pretendente: JOSÉ CÍCERO MENDES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
23/10/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Mendes da Silva e de Maria José Paes da Silva. A pretendente: TÁIS MENDES DE 
SOUZA, profi ssão: consultora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé - SP, data-nascimento: 16/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Vicente de Souza e de Liege Mendes de Souza.

O pretendente: VIKTOR RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 11/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josmar Rodrigues 
e de Marcia Ribeiro da Costa Rodrigues. A pretendente: SARAH FIGUEIREDO 
LOPES DA SILVA, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 10/07/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Lopes da Silva e de Maria da 
Graça Figueiredo Silva.

O pretendente: BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro civil, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
22/03/1992, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Araujo 
de Oliveira e de Vainice Almeida de Oliveira. A pretendente: ANDRESSA MATHEUS 
LIMA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Ma-
ria - SP, data-nascimento: 01/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio de Oliveira Lima e de Berenice Aparecida Matheus Lima.

O pretendente: ALLEX BATISTA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 05/03/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Batista e de Ester Alves de 
Miranda Batista. A pretendente: EDIELE JACQUELINE PAIVA, profi ssão: analista 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, 
data-nascimento: 10/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Maria Elza Paiva.

O pretendente: JEAN CARLO GAMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 16/07/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Camargo Gama 
e de Clarice Rosalina Gama. A pretendente: CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS, 
profi ssão: analista fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França - SP, data-nascimento: 03/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pedro dos Santos e de Anizia Araújo dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DUARTE HOLANDA, profi ssão: analista de infraestrutura 
ple, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimen-
to: 18/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Holanda de Noronha e de Maria Duarte de Sena. A pretendente: CAMILA 
OSTAPENKO CANELAS, profi ssão: analista de RH, estado civil: divorciada, naturali-
dade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 12/07/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dejair Rodrigues Canelas e de Zina Ostapenko 
Rodrigues Canelas.

O pretendente: MURILO MOURA VICTOR, profi ssão: assistente de desenvolvimen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 
19/08/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidinei 
Bruno Victor e de Hilda de Oliveira Moura. A pretendente: CLEONICE JUCIANE 
MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: analista de contas a receber, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Inajá - PE, data-nascimento: 28/05/1994, residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Gilza Neide Monteiro da Silva.

O pretendente: VINÍCIUS PAES DE ARAUJO LIMA, profi ssão: funcionário público 
estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
data-nascimento: 25/11/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Benicio Constantino de Lima Filho e de Rosana Paes de Araujo Lima. A 
pretendente: LARISSA TAVARES DA COSTA HORTA, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
26/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silmar 
Horta e de Magda Tavares da Costa Horta.

O pretendente: DÉRIC HENRIQUE DA SILVA MARQUES, profi ssão: analista de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nasci-
mento: 25/09/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Eduardo Henrique Soares Marques e de Ana Maria da Silva Marques. A pretendente: 
LILIANE SOBREIRA DA SILVA, profi ssão: assistente de RH, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 14/04/1998, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de José Jozildo da Silva e de Vilany 
Sobreira de Farias Silva.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA AMARAL, profissão: consultor de rh, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 13/12/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Amaral 
Neto e de Maria Ivoneide da Silva Amaral. A pretendente: ALINE MOREIRA DA 
ROCHA, profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Ca-
pital, Penha de França - SP, data-nascimento: 29/07/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista da Rocha e de Rosimeire 
Moreira Silva Rocha.

O pretendente: OSMÁRIO COSTA SANTOS, profi ssão: ajudante de transporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itabaiana - SE, data-nascimento: 12/02/1972, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Costa Santos e 
de Valdete dos Santos. A pretendente: MARTA RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-
nascimento: 29/11/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Bertolino Ribeiro dos Santos e de Valdeniza Nascimento dos Santos.

O pretendente: TIAGO BISOF, profi ssão: executivo de contas online, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 03/08/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Armando Bisof e de 
Maria Aparecida Gomes da Silva Bisof. A pretendente: DAYANE FREDERICO DA SILVA 
ALBA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Be-
lenzinho - SP, data-nascimento: 30/08/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo da Silva Alba e de Alice Cristina Frederico Alba.

O pretendente: DANIEL JÚNIOR ROMUALDO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 28/11/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Vanderlei Romualdo e 
de Luzia Rodrigues Romualdo. A pretendente: DENISE VIEIRA DE SOUZA, profissão: 
estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-
nascimento: 06/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Marsilho Vieira de Souza e de Zenilda Pereira de Souza.

O pretendente: AILTON DE FREITAS NASCIMENTO, profissão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nasci-
mento: 20/03/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Nelson de Freitas Nascimento e de America Pereira Nascimento. A pretendente: 
MARCIA MARIA MACHADO, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/04/1967, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ismenia Gessi Machado.

O pretendente: LEANDRO MONTEIRO RODRIGUES, profissão: autônomo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nascimento: 30/12/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Zanoni 
Rodrigues e de Cleusa Monteiro Rodrigues. A pretendente: MARIA SORAIDE GON-
ÇALVES, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: em Sumé - PB, 
data-nascimento: 23/08/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Amaro José Francisco e de Maria de Lourdes Gonçalves Francisco.

O pretendente: RODRIGO CUCIO PARAVANI, profissão: fotógrafo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 02/12/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Norival 
Paravani e de Gloria Neves Cucio Paravani. A pretendente: MARIANNE PIRES 
MENEGALDO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 26/06/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Stelvio Menegaldo Filho e 
de Maeli Pires de Azevedo Chaves Menegaldo.

O pretendente: JOSÉ DE CARVALHO COELHO, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Tremedal - BA, data-nascimento: 20/08/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Clemente Dias Coelho e de 
Luzia de Carvalho Franco. A pretendente: LIRIA DE SOUSA BATISTA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-
nascimento: 22/01/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Jose Batista Tarcisio e de Neida Maria de Sousa Batista.

O Sínodo dos Bispos para a Amazônia sugeriu 
a elaboração de uma “literatura teológica” que 
introduza “pecados ecológicos” na confi ssão 
dos fi éis. A proposta está no resumo das dis-
cussões divulgado pelo Vatican News, portal de 
notícias do Vaticano. Segundo o texto, bispos 
propuseram uma “conversão ecológica que 
obrigue a se perceber a gravidade do pecado 
contra o meio ambiente como um pecado 
contra Deus, o próximo e as futuras gerações”.

A proposta prevê “aprofundar e divulgar uma 
literatura teológica que inclua os pecados eco-
lógicos naqueles tradicionalmente conhecidos”. 
“Foi destacado um desenvolvimento sustentável 
que seja socialmente justo e inclusivo e combine 
conhecimento científi co e tradicional, pois o 
futuro da Amazônia é realidade viva, e não um 
museu, e está em nossas mãos”, afi rma o resumo.

O Sínodo acontece até o próximo dia 27, 
no Vaticano, e reúne bispos do mundo inteiro 
para discutir novas formas de evangelização 
na Amazônia e a proteção do meio ambiente. 
Entre as propostas estudadas pela assembleia 
episcopal estão a ordenação de homens ca-
sados como padres na fl oresta e a criação de 
um cargo diaconal para mulheres (ANSA).

Sínodo propõe incluir ‘pecados 
ecológicos’ na confi ssão
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Especial

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Conheça as 8 competências 

essenciais para todo Gerente

de Vendas bem-sucedido

Claudio Zanutim (*)

Muito se fala sobre as habilidades neces-
sárias para que um vendedor alcance o 

sucesso em sua carreira de maneira efetiva, 
mas você já parou para pensar que a atuação 
do gerente de vendas infl uencia diretamente 
para que o profi ssional chegue a este patamar? 
Ele exerce uma função determinante no corpo 
organizacional, pois é o maior responsável 
pelos resultados da área comercial, sejam eles 
positivos ou não.

Separei oito competências consideradas cru-
ciais para todo gerente de vendas que almeja 
o sucesso profi ssional. Acompanhe abaixo e 
comece a colocá-las em prática ainda hoje:  

1. Ser um vendedor de alta performance

Difi cilmente um vendedor com desempenho 
mediano conseguirá exercer o cargo de gestão 
com efetividade. O gerente de vendas costuma 
ser escolhido por meio de um histórico compro-
vado de alto desempenho e experiência de anos 
na função. Sabe aquele vendedor que atingiu a 
meta por diversas vezes ao longo de sua carreira 
de maneira consistente? Pois bem, além de ser 
um forte candidato a obter o mesmo resultado 
do restante do time de vendas, ele certamente 
será respeitado pelos colaboradores por ter 
construído uma carreira coerente. 

2. Ter integridade

É comum deparar-se com situações na área 
de vendas em que é necessário tomar decisões 
rapidamente. Nos casos em que essa decisão não 
for tomada com ética e integridade, é bastante 
provável que o resultado da venda seja afetado de 
maneira negativa. Os representantes de vendas 
devem receber este estímulo por parte da gestão, 
e com certeza eles se sentirão mais confi antes 
em trabalhar ao lado de alguém honesto e que 
seja conhecido por seguir os caminhos corretos.

3. Servir a equipe

Uma das competências mais admiráveis em 
um gestor bem-sucedido é conectar-se com sua 
equipe para compreender quais as necessida-
des pessoais e profi ssionais de cada indivíduo, 
e então auxiliá-lo da melhor maneira possível. 

4. Ser o maior exemplo

Esqueça o ditado “faça o que eu digo, mas 
não faça o que eu faço”. Para que as equipes de 
vendas sejam comprometidas com suas funções, 
é importante que o exemplo seja passado primei-
ramente pela gestão, pois exigir posturas que não 
são seguidas pelo próprio gerente difi cilmente 
serão respeitadas pelo time. 

5. Investir em treinamentos

Para se obter bons resultados na área comer-
cial, assim como na maioria das profi ssões, é de 
extrema importância investir constantemente 
em treinamentos. Vendedores que não possuem 
conhecimento técnico o sufi ciente para suprir 

as objeções vindas dos clientes, difi cilmente 
passarão confi ança no momento da negociação 
e, consequentemente, não terão êxito na fi na-
lização da venda.

6. Desenvolver estratégias de vendas

O planejamento estratégico é um pilar essen-
cial para se obter resultados positivos na área 
comercial. Ele serve como base para que os 
gerentes identifi quem o melhor caminho para 
direcionar seus representantes de vendas nos 
processos operacionais diários. Em contrapar-
tida, a ausência deste planejamento pode levar 
rapidamente uma equipe ao fracasso.

7. Construir e Defi nir Objetivos e Metas 

Atingíveis 

Este assunto pode parecer um tanto quanto 
repetitivo, mas as metas são indispensáveis para 
o sucesso de qualquer organização em nível 
operacional, pois mantem o time de vendas 
motivado diariamente. Eu escrevi muito sobre 
isto no livro  http://www.claudiozanutim.com.
br/objetivosemetas/

8. Encorajar a equipe a crescer

Ainda que a área comercial seja considerada 
bastante competitiva, já que essa característica 
é fundamental para se obter bons resultados, o 
papel do gestor é encorajar a equipe de modo 
que ela cresça de forma saudável e sustentável. 
Uma das principais atribuições gerenciais é 
justamente formar novos líderes, e quando a 
mentalidade do time segue essa mesma linha, o 

ambiente de trabalho fi ca mais harmonioso e o 
desempenho se torna ainda mais proveitoso. 

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 

treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização da 
performance em vendas e no atingimento de objetivos e 

metas. Autor de 6 livros, 3 e-books e dez artigos acadêmi-
cos, é reconhecido nos meios empresarial, acadêmico 

e popular, principalmente com o Best Seller: Como 
Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

Os trens foram adquiridos com investimentos de 
cerca de R$ 200 milhões da concessionária Trem 
do Corcovado, que comprou as composições da 

empresa suíça Stadler Rail. O país europeu fabricou todas 
as quatro gerações que operaram na estrada de ferro, já que 
é detentor da tecnologia de trens de montanha utilizada 
em estações de esqui nos Alpes.

Segundo o presidente da concessionária, Sávio Neves, 
os novos trens foram produzidos sob medida para os 3,8 
mil metros da Estrada de Ferro, "como se fosse o terno 
em um alfaiate". "Esse trem incorpora toda a tecnologia 

Ferrovia do Corcovado comemora
135 anos com quarta geração de trens

A linha foi inaugurada pelo imperador Pedro II e comemorou 135 anos ontem.

Reprodução

Depois de 40 anos, começou a operar ontem (9) no 
Rio de Janeiro a quarta geração de trens que atravessa 
a Estrada de Ferro do Corcovado, levando cariocas e 
visitantes ao ponto turístico mais famoso do Brasil: 
o Cristo Redentor. Pioneira em diversos momentos 
da história ferroviária brasileira, a linha inaugurada 
pelo imperador Pedro II comemorou 135 anos ontem, 
duplicando sua capacidade de passageiros por hora, 
que chegará a 600.

Os novos trens foram produzidos sob medida para os 
3,8 mil metros da Estrada de Ferro.
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da engenharia ferroviária 
dos últimos 40 anos, então, 
ele é mais econômico. Tem 
75% de economia em energia 
elétrica, é mais confortável 
e espaçoso".

A primeira geração de 
trens do Corcovado, inaugu-
rada em 1884, foi a primeira 
estrada de ferro turística do 
Brasil. Já a segunda geração, 
que começou a operar em 
1910, foi o primeiro serviço 
de trens elétricos do país e contribuiu na construção do 
Cristo Redentor, entre 1922 e 1931. A terceira geração, 
que começou a operar em 1979, chegou a transportar uma 
média 800 mil passageiros por ano nos últimos anos. Em 
dias de pico, os trens chegam a transportar 7 mil pessoas 
para o Corcovado.

Apesar do aumento da velocidade máxima, as composi-
ções vão continuar a fazer o passeio em 20 minutos, para 
manter "o ar bucólico" da subida em meio à Mata Atlântica 
do Parque Nacional da Tijuca. O aumento da capacidade 
também não signifi ca que haverá duas vezes mais lotação 
no Cristo Redentor, diz Sávio Neves.

"Vamos conseguir dobrar a capacidade de transporte, 
mas não quer dizer que teremos o dobro de passageiros. As 
fi las vão diminuir." De acordo com Neves, dos 365 dias do 
ano, 60 têm movimento: carnaval, Semana Santa, réveillon. 
"Os outros são muito tranquilos. Nesses 60 dias, com essa 
capacidade maior, vamos ter mais conforto para oferecer."

Os novos trens terão espaço para transportar bicicletas, 
o que a concessionária espera que seja um estímulo para 
que cariocas utilizem o serviço para subir e pedalar no 
alto da Floresta da Tijuca. As composições também devem 
ser mais acessíveis, já que foram concebidas com espaço 
para cadeiras de rodas. As anteriores também tinham esse 
espaço, mas ele era adaptado.

As negociações para a compra começaram há 12 anos, 
e atravessaram momentos de euforia com a visibilidade 
trazida pelos grandes eventos sediados pelo Rio, e de 
frustração, com a crise que se abateu sobre o estado nos 
últimos anos. Sávio Neves avalia que os trens comprados 
foram um investimento de longo prazo, para os próximos 
50 anos. 

"Essa estrada de ferro está fazendo 135 anos. A gente 
não está pensando em curto prazo, ou em um proble-
ma pontual de cinco ou 10 anos. Esse trem que está se 
aposentando agora durou 40 anos. É um ciclo de vida" 
Para Neves, a nova tecnologia vai ter vida útil de pelo 
menos 50 anos.

Quem esteve no Corcovado ontem pôde usar os novos 
trens em operação de teste. A autônoma Antonia Luiza, 
de 40 anos, que foi pela primeira vez ao Cristo, aprovou 
o serviço. "Só estou com um pouco de medo, porque 
tenho pavor de altura. Mas é muito confortável", disse a 
turista maranhense, que lamentou o dia completamente 
nublado, em que até mesmo a estátua do Cristo estava 
encoberta. "Vim aqui para olhar, mas pelo jeito, não vou 
ver nada" (ABr)

A ferrovia contribuiu na construção do Cristo Redentor, 
entre 1922 e 1931.
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O trem do Corcovado ganha novas composições com 
teto panorâmico.
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