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“Impossível progredir 
sem mudança, e 
aqueles que não 
mudam suas
mentes não podem
mudar nada”.
Bernard Shaw (1856/1950)
Escritor irlandês
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A Agência Nacional de 
Transportes Terres-
tres (ANTT) divulgou 

ontem (14) que a adoção de 
medidas de desburocrati-
zação vai resultar em uma 
economia de aproximada-
mente R$ 590 milhões em 
cinco anos. 

Após mapeamento e classi-
fi cação, a agência reguladora 
revogou 1.419 resoluções de 
um total de 6.077 e simplifi -
cou processos relacionados 
à habilitação de transportes 
de passageiros; ao fi nancia-
mentos dos contratos das 
concessões de rodovias e 
ferrovias; às autorizações de 

ANTT revogou mais de 1400 
resoluções, simplifi cou processos 
e economizou R$ 590 milhões

investimentos em ferrovias; e 
também à adoção de um sis-
tema remoto de fi scalização e 
monitoramento.

Durante o processo de clas-
sifi cação, a ANTT verifi cou que 
pouco mais de 2% das normas 
mapeadas (136 resoluções) 
tinham caráter normativo de 
fato. Com relação à economia 
gerada com as mudanças,  
disse que, do total, R$ 373 
milhões serão obtidos com 
a automação do sistema de 
habilitação de transportes de 
passageiros. O processo foi 
simplifi cado e o prazo passou 
de 10 dias para um dia.

A agência estima que ou-

tra mudança, voltada para o 
processo de autorização de 
investimentos em ferrovias, 
vai gerar uma economia de 
R$ 128 milhões. O prazo de 
autorização de investimentos 
pela ANTT foi reduzido de 90 
para cinco dias. Outros R$ 48 
milhões devem ser economi-
zados com a adoção de um 
manual de anuência prévia 
em fi nanciamentos contrata-
dos por concessionárias de 
rodovias e ferrovias federais 
concedidas. 

A medida vai dar “maior 
previsibilidade e correta alo-
cação de riscos decorrentes da 
racionalização e padronização 

A operação remota de pesagem otimizou processos, reduzindo em 30.000 horas por

ano as interrupções desnecessárias em transportes de cargas.

das análises, estima-se que o 
custo imposto ao setor regulado 
será reduzido em 59%”, disse a 
agência. Outros R$ 45 milhões 

virão da adoção de um sistema 
remoto de fi scalização e moni-
toramento. Segundo a ANTT, a 
operação remota de pesagem 

otimizou processos, reduzindo 
em 30.000 horas por ano as in-
terrupções desnecessárias em 
transportes de cargas (ABr).

Um relatório produzido pelo 
Unicef revelou que 26% das 
adolescentes brasileiras se ca-
saram ou foram morar com seus 
parceiros antes de completar 
18 anos de idade. O número é 
próximo da média na América 
Latina, de 25% de casamentos 
infantis e uniões precoces. A 
média da região é a mesma nos 
últimos 25 anos. E caso ela se 
mantenha, a América Latina 
terá, em 2030, a segunda maior 
taxa de casamentos infantis do 
mundo, atrás apenas da África 
Subsaariana.

O relatório alerta que a prá-
tica compromete o desenvolvi-
mento dessas jovens nos anos 
seguintes. “As uniões precoces 
ou o casamento infantil tornam 
mais difícil para as meninas 
terem um projeto de vida”, 
disse o diretor regional do 
Unicef, Bernt Aasen. Segundo o 

estudo, essas jovens têm maior 
probabilidade de viver em áreas 
pobres, rurais e com menos 
acesso à educação.

O documento mostra a re-
lação entre a união precoce 
e a gravidez na adolescência. 
Mais de 80% delas deram à 
luz antes do aniversário de 
20 anos. Para Shelly Abdool, 
assessora regional do escritó-
rio do Unicef, o futuro dessas 
meninas é colocado em risco, 
alavancado pelo “forte impacto 
sobre a maternidade precoce, 
os altos riscos de violência 
por parte dos parceiros e as 
consequências de abandonar 
a escola”. Para a ONU, é ne-
cessária criação de programas 
para apoiar a autonomia dessas 
adolescentes, além da formula-
ção de políticas que impeçam o 
casamento infantil e as uniões 
precoces (ABr).

As uniões precoces tornam mais difícil para as meninas

terem um projeto de vida.

O número de homicídios caiu 
22% em todo o país durante o 
primeiro semestre, em compa-
ração com o mesmo período de 
2018. A informação foi divulga-
da ontem (14), em Brasília, pelo 
Ministério da Justiça, com base 
em dados do Sistema Nacional 
de Informações de Segurança 
Pública(Sinesp). O resultado já 
havia sido parcialmente anteci-
pado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, que usou sua conta no 
Twitter para comemorar o que 
classifi cou como um dos pontos 
positivos de seu governo. 

Segundo o presidente, no 
primeiro semestre foram re-
gistrados 5.423 assassinatos a 
menos que no mesmo período 

de 2018. Segundo o ministério, 
a redução no total de ocorrên-
cias também foi verifi cada nos 
outros oito tipos de crimes 
registrados na plataforma que 
reúne informações fornecidas 
pelos estados e pelo Distrito 
Federal, a partir de boletins de 
ocorrência das polícias civis.

Os casos de estupro caíram 
12%. Tentativas de homicídio fo-
ram reduzidas em 9,4%. Também 
houve queda no total de latrocí-
nios (-23,8%); lesão corporal se-
guida de morte (-3,2%); roubos 
contra instituições fi nanceiras 
(-40,9%); roubo de carga (-25,7); 
roubo de veículo (-27%) e furto 
de veículo (-9,9%) (ABr).

No primeiro semestre foram registrados 5.423 assassinatos a 

menos que no mesmo período de 2018.

Comércio das Crianças
Dados da Boa Vista mostram 

que, neste ano, as vendas do 
comércio para o Dia das Crianças 
cresceram 3,1% em relação a 
2018. Também registrou o melhor 
desempenho do ano em relação às 
demais datas comemorativas. Dia 
das Mães, Dia dos Namorados e Dia 
dos Pais registraram crescimento 
das vendas de 1,7%, 1,4% e 1,2%, 
respectivamente, na comparação 
com 2018.

O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) afirmou on-
tem, segunda-feira (14), que 
o combate à corrupção pode 
ser duramente atingido pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em julgamentos que 
devem ocorrer até o final 
do ano. Entre as ações que 
estarão na pauta do Supre-
mo, Alvaro Dias mencionou 
a que questiona a legalidade 
do cumprimento da pena de 
prisão a partir da segunda 
instância de decisão, antes 
do trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 

Senador Alvaro Dias 

(Podemos-PR).
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O presidente Jair Bolsona-
ro reuniu-se ontem (14), no 
Palácio do Planalto, com os 
advogados eleitorais Karina 
Kufa e Admar Gonzaga para 
discutir o pedido de prestação 
de contas direcionado ao PSL. 
Na sexta-feira (11), Bolsonaro 
e mais 21 parlamentares da 
legenda requereram que o 
diretório nacional apresente 
informações sobre as contas 
da sigla.

O líder do governo na Câ-
mara dos Deputados, Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), disse 
que Bolsonaro e o grupo de 
parlamentares querem mais 
transparência do partido no 
uso dos recursos partidários. 
E que apenas após a prestação 
de contas, o presidente e par-

Presidente da República Jair Bolsonaro em visita ao submarino 

Riachuelo S40, no último dia 11.

Isac Nobrega/ABr
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Pedaços de óleo na praia.

O governador em exercício 
do estado da Bahia, João Leão, 
assinou ontem (14) três docu-
mentos que visam ajudar o es-
tado a conter a mancha de óleo 
que se espalha rapidamente 
pelo litoral da Região Nordes-
te. Entre eles, a declaração de 
emergência nos municípios afe-
tados pelo desastre ambiental. 
O decreto permite que verbas 
contingenciais sejam usadas 
na contenção do óleo. Leão 
assinou também um termo de 
recebimento de ajuda da socie-
dade civil e uma carta pedindo 
apoio ao Governo Federal.

“O decreto tem o intuito de 
nos ajudar a resolver o proble-
ma. Ele trata da participação do 
Estado e dos municípios neste 
processo para nos habilitar a 
receber recursos federais. O 
segundo documento é sobre 

Pe
i F

on
/R

aw
 Im

ag
e/

Fo
lh

ap
re

ss

Bahia decreta estado de emergência 
por manchas de óleo no litoral

composta por bombeiros, 
Defesa Civil e funcionários 
municipais. “Estamos intensi-
fi cando o trabalho nas regiões 
onde há difi culdade de acesso, 
porque nas zonas mais urbanas 
as prefeituras têm atuado junto 
com o Governo do Estado”, de-
clarou o comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, coronel 
Francisco Telles.

O governo da Bahia emitiu, 
ainda, um alerta para a popu-
lação para que não entre em 
contato direto com o óleo e 
não toque ou remova resídu-
os contaminados. A Polícia 
Federal (PF), a Marinha e os 
órgãos ambientais do Brasil 
tentam agora esclarecer 
como o material chegou às 
águas territoriais brasileiras 
e poluiu trechos do litoral 
nordestino (ABr).

a cooperação dos capelães do 
Brasil, que nos ofereceram 5 mil 
pessoas. Já o terceiro solicita o 
apoio da Petrobras, que é quem 
entende do assunto”, explicou 
o governador. 

De acordo com a secretaria 
de Meio Ambiente do Estado 
da Bahia, 35 toneladas de óleo 
já foram retiradas do litoral. A 
coleta do material contaminado 
é feita por uma força-tarefa 

26% das adolescentes 
brasileiras casam-se 
antes dos 18 anos

Homicídios e crimes violentos 
caíram no 1º semestre

Bolsonaro discutiu 
pedido de prestação 

de contas ao PSL

Alvaro Dias: STF 
pode ‘enfraquecer’ o 
combate à corrupção

Ele chamou a atenção para 
o fato de que, se houver alte-
ração nesse posicionamento, 
não apenas os chamados cri-
minosos do colarinho branco 
serão beneficiados. “São 
estupradores, são seques-
tradores, narcotraficantes, 
assassinos de toda natureza, 
assaltantes de toda espécie. 
Poderão ser beneficiados no 
grande ‘saidão’, porque se-
riam, segundo prognósticos, 
cerca de 170 mil beneficia-
dos, se houver alteração de 
entendimento, da parte do 
Supremo Tribunal Federal”, 
afirmou.

Além disso, acrescentou 
Alvaro Dias, caberá ao STF 
confirmar ou não decisão 
liminar do presidente do tri-
bunal, ministro Dias Toffoli, 
que proibiu, sem autorização 
judicial, o uso de informações 
do antigo Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf) em inquéritos para 
apurar crimes de lavagem de 
dinheiro e corrupção. Por 
fim, continuou o senador, 
o Supremo deve se reunir 
para analisar liminar do mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
que proibiu os auditores da 
Receita Federal de investi-
garem 133 autoridades (Ag.
Senado).

lamentares vão decidir sobre 
a permanência no partido. 
“Temos que tomar ciência de 
onde os recursos do PSL es-
tão sendo empregados. Houve 
uma mudança muito grande da 
legislatura passada para esta. 
Um partido que só tinha um 
deputado federal no começo da 
legislatura passada para mais 
de 50 agora”, disse o deputado.

O porta-voz do Palácio do 
Planalto, Otávio Rêgo Barros, 
disse que o presidente não 
pretende, por enquanto, to-
mar a decisão de sair do PSL. 
“Qualquer decisão nesse sen-
tido seria unilateral”, afi rmou. 
Bolsonaro também se reuniu 
com pelo menos 15 deputados 
federais do partido para discu-
tir a situação da legenda. 

A advogada eleitoral Karina 
Kufa afi rmou que há desgaste 
na relação entre o presidente 
e dirigentes nacionais do PSL. 
Ela e o ex-ministro do TSE, 
Admar Gonzaga, também 
participaram da reunião de 
Bolsonaro com parlamentares 
do PSL e disseram que estudam 
uma forma de os deputados 
deixarem a sigla sem serem 
punidos com a perda de man-
dato por causa da regra sobre 
infi delidade partidária (ABr).
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OPINIÃO
Paradoxo do valor: o 
problema que Marx 

não resolveu

Para cumprir sua 

função, a empresa 

“destrói” os fatores de 

produção e cria bens 

materiais e serviços

Empresa é uma unidade 
econômica que reúne 
fatores de produção – 

matérias-primas, trabalho, ca-
pital (no sentido de máquinas e 
equipamentos) e iniciativa de 
alguém – para produzir bens 
e serviços úteis à sociedade, 
destinados a satisfazer neces-
sidades da população. 

Na linguagem dos economis-
tas, a empresa destrói riquezas 
e cria riquezas. Ela agrega va-
lor quando cria mais riquezas 
(bens e serviços) do que as 
riquezas destruídas (fatores 
de produção). 

Um dos desafi os impostos à 
ciência econômica foi desco-
brir como medir o valor das 
riquezas destruídas e o valor 
das riquezas criadas, para com-
parar e verifi car se a empresa 
agregou ou desagregou valor.

Como as riquezas (ou re-
cursos) destruídas são de di-
ferentes espécies, não dá para 
somar, por exemplo, toneladas 
de trigo com horas de trabalho 
e desgaste das máquinas. 

Da mesma forma, as rique-
zas destruídas são espécies 
diferentes das riquezas cria-
das. Assim, a comparação 
entre as riquezas consumidas 
no processo produtivo e as 
riquezas criadas no mesmo 
processo somente é possível 
pela adoção de uma “medida 
de valor” única.

Uma padaria utiliza trigo, 
leite, açúcar, trabalho e des-
gaste do fogão para produzir 
um bolo. A atribuição de valor 
ao total dos fatores utilizados e 
ao total da riqueza produzida 
requer uma “medida de valor” 
de cada fator utilizado e de 
cada produto gerado. 

Descobrir o valor de cada coi-
sa é uma operação intelectual 
somente possível pelo cálculo 
econômico, cuja solução é dada 
pelo “preço monetário” de 
todos os itens envolvidos. Na 
sequência, surge uma pergun-
ta: como se obtém o preço de 
cada item? Pense no seguinte 
exemplo: um pedaço de ma-
deira pode ser destruído para 
dar origem a uma escultura 
ou uma cadeira. Digamos que 
o preço do pedaço de madeira 
seja R$ 100. 

Uma vez usado para fazer 
um produto, o pedaço de 
madeira desaparece, logo, 
não está mais disponível para 
gerar outro produto. Ou seja, 
a madeira é escassa e fi nita. Na 
grande maioria, os fatores de 
produção são escassos, tanto 
os naturais, quanto o trabalho 
e o capital. A sociedade tem 
que decidir se usa o pedaço 
de madeira para produzir uma 
escultura ou uma cadeira. A 
isso, os economistas chamam 
de “decisão de alocação” de 
recursos escassos. 

Naturalmente, a decisão 
deve ser usar a madeira para 
produzir aquilo que tem mais 

valor social. Valor em economia 
é o grau de utilidade de um pro-
duto. Utilidade é a capacidade 
de satisfazer uma necessidade. 
É aí que entra essa entidade 
tão xingada pelos socialistas: 
o mercado. É no livre jogo da 
oferta (feita pelos produtores) 
e da procura (feita pelos consu-
midores), num mercado livre, 
que a alocação da madeira é 
decidida.

O pedaço de madeira é o 
mesmo, mas o valor que a 
sociedade atribui à escultura 
é um e o valor atribuído à 
cadeira é outro. A escolha 
social é expressada no preço. 
Se o produtor conseguir um 
preço de apenas R$ 80 pela 
escultura, portanto com pre-
juízo de R$ 20 (este é valor 
desagregado), e um preço de 
R$ 150 pela cadeira, portanto 
com lucro de R$ 50 (este é o 
valor agregado), é óbvio que 
ele, produtor, decidirá fabricar 
a cadeira.

A cadeira tem um preço 
monetário maior porque, nas 
circunstâncias reais da vida, a 
sociedade (leia-se: os consumi-
dores, o mercado, as pessoas, 
tanto faz) está dizendo que ela 
precisa mais da cadeira do que 
da escultura. E nesse aspecto 
não há nenhum juízo de valor. É 
uma simples manifestação das 
necessidades e preferências 
dos consumidores, nada mais 
que isso. 

Foi nesse ponto que Marx 
empacou e não encontrou 
solução para o que fi cou co-
nhecido como o “paradoxo 
do valor”. No socialismo (ou 
comunismo, como queiram) 
não há mercado livre; sem 
mercado, não há preço; sem 
preço, não há cálculo eco-
nômico; sem cálculo, não há 
como a sociedade manifestar 
suas necessidades, suas pre-
ferências, suas escolhas, nem 
como resolver o problema da 
alocação de recursos escassos. 

O socialismo pressupõe 
abolir o direito de proprie-
dade privada dos meios de 
produção, logo não aceita a 
existência da empresa privada 
nem do mercado livre. Marx, 
que era muito melhor que os 
marxistas, entendeu o entrave, 
titubeou na escrita de sua obra 
econômica e não solucionou o 
problema do paradoxo do va-
lor. Sua teoria econômica fi cou 
inacabada, especialmente o 
livro O Capital, e somente foi 
concluída pelo esforço de seu 
amigo e fi nanciador Friedrich 
Engels (1820-1895). A rigor, 
até hoje não se sabe ao certo 
quanto de Engels há na obra 
econômica de Marx. 

O mercado não é perfeito. É 
apenas o mecanismo fundado 
na divisão do trabalho, no 
direito de propriedade e na 
liberdade econômica. É um 
sistema de cooperação social 
destinado a satisfazer as ne-
cessidades humanas, no qual 
se processam trocas indiretas 
sob o livre jogo da oferta e da 
procura.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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News@TI
Parceria School of AI e Lambda3 capacita mais 
de 400 alunos em Inteligência Artifi cial
@No último dia 08 de outubro, a School of AI-SP realizou uma 

aula especial em comemoração ao sucesso de 1 ano do projeto 
na capital paulista, em parceria com a Lambda3. Neste período, a 
iniciativa já capacitou mais de 400 alunos. Para 2020, a organização 
já tem novos planos: além da abertura de novas turmas, a equipe 
gravará aulas extras, além da criação de uma empresa júnior.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Gerenciamento de Identidade 
e Prevenção à Fraude: dicas de 

performances ao redor do mundo
Se você quer que seu corpo tenha um melhor desempenho e você come fast-food todo dia, você 
simplesmente não chegará lá. Isso é tão óbvio que eu não vejo nenhum atleta sério tentando esse método

Anand Krishnaswamy (*)

No entanto, as empresas às vezes seguem 
práticas semelhantes relacionadas à fraude, 
tentando construir um “músculo” de preven-

ção à fraude sem incorporar uma parte fundamental 
do processo: o gerenciamento de identidades.

Tendo trabalhado junto a inúmeras empresas em 
seus esforços para impedir a epidemia global de 
fraudes, tornou-se evidente que a prevenção desses 
crimes requer uma nova maneira de pensar, uma 
abordagem nova, mais abrangente e holística. Dife-
rentes dimensões de gerenciamento de identidades 
e prevenção precisam funcionar bem em conjunto.

Mas, primeiramente, vamos analisar o escopo e 
a natureza do desafi o da fraude hoje.

O tamanho impressionante da fraude no 
mundo

A fraude é um problema global, massivo e cres-
cente. Seu impacto econômico é impressionante, 
estimado, de maneira conservadora, em US$ 530 
bilhões1. O impacto das fraudes na experiência do 
cliente, na fi delidade e em suas impressões sobre a 
marca também não dever ser negligenciado.

Um recorte dos estudos encomendados pela 
TransUnion, conduzidos pela Forrester Consul-
ting em 20182, aponta que medidas morosas de 
prevenção à fraude reduzem o engajamento do 
cliente e impedem transações futuras de clientes 
em potencial. Na verdade, de acordo com o estudo 
de fraude no setor de seguros, os entrevistados 
afi rmaram que o principal impacto das fraudes é 
o dano causado à reputação da marca.

Conforme observado nos estudos da Forrester, os 
consumidores passaram a adotar serviços rápidos 
e personalizados. Agora, eles esperam um serviço 
inovador, memorável e agradável em todas suas 
interações digitais. Portanto, o desafi o que as em-
presas enfrentam atualmente é como identifi car 
os “bons” clientes e monitorar suas transações, 
ao mesmo tempo em que sinalizam e atenuam os 
comportamentos de potenciais fraudadores.

Os resultados da pesquisa também destacam 
os principais desafi os envolvidos no combate à 
fraude sem prejudicar a experiência do cliente, 
além de apontar para algumas soluções efi cazes. 
Essas percepções se aplicam a uma ampla gama 
de negócios digitais em todo o mundo.

Use várias camadas de defesas tecnológicas 
para evitar fraudes

A inovação está impulsionando os avanços tecno-
lógicos em todo o mundo, mas também tem um lado 
obscuro. Os fraudadores inovam e aprimoram suas 
técnicas constantemente. Como resultado, a fraude 
está sempre evoluindo, tornando sua detecção e 
prevenção extremamente desafi adoras.

A Forrester descobriu que quase 70% dos to-
madores de decisão de TI e prevenção à fraude na 
indústria de serviços fi nanceiros concordaram que 
os fraudadores estão sempre um passo à frente das 
empresas. Além disso, 92% desse mesmo grupo 
reconhecem ter difi culdade em detectar e mitigar 
fraudes. As empresas se sentem vulneráveis e estão 
preocupadas com o fato de não estarem cientes 
dos possíveis danos decorrentes desses crimes.

A integração do gerenciamento de identidades 
com sistemas de detecção de fraudes ajuda a 
superar as defi ciências inerentes e as possíveis 
inadequações dos sistemas legados, além de criar 
músculos reais de prevenção com impacto mínimo 
na experiência do consumidor. Para fazer isso, as 
organizações estão buscando parceiros com re-
cursos de tecnologia expansiva e usando de várias 
camadas de defesas. A TransUnion, por exemplo, 
oferece uma plataforma completa de soluções para 
empresas, englobando verifi cação de identidade, 
checagem de fraude, modelos analíticos e auten-
ticação intensifi cada.

Uma estratégia de gerenciamento de identidade 
integrada produz uma avaliação mais abrangente 
do perfi l de um indivíduo. Diferentes tecnologias 
entram em ação adicionando outra camada de 
proteção, tornando cada vez mais difícil para os cri-
minosos abrirem contas falsas, assumirem contas 
existentes ou enviarem solicitações fraudulentas.

Obtenha as fontes de dados corretas
De acordo com o estudo sobre fraude em 

seguros, menos de 25% de todas as empresas 
entrevistadas afi rmaram estar completamente 
satisfeitas com qualquer aspecto de suas atuais 
soluções de detecção e prevenção de fraudes. Há 
muitas razões para isso, incluindo a qualidade, a 
precisão e o escopo dos dados que essas organi-
zações usam para criar suas soluções.

Isso ressalta a necessidade de examinar os 
dados de forma mais abrangente e ir além das 
Informações de Crédito e das Informações Pes-
soais Identifi cáveis (PII - Personally Identifi able 
Information). Dados como PII fornecem apenas 
uma visão estática da informação do consumidor, 
além de serem propensos a hackers. E, como evi-
denciado por várias violações de dados recentes, 
podem ser obtidos com pouco esforço, permitindo 
que fraudadores assumam contas ou enviem soli-
citações fraudulentas.

As organizações podem e devem explorar tam-
bém dados alternativos e de tendências, criando 
múltiplas dimensões de verifi cação de identidade 
e combate à fraude. Isso inclui dados relacionados 
aos ativos de um indivíduo, bem como dados do 
dispositivo.

Dados inteligentes e precisos não ajudam 
apenas suas equipes de prevenção à fraude, mas 
capacitam o restante do negócio para oferecer 
melhores experiências aos clientes, ao mesmo 
tempo em que ajudam a alimentar a engrenagem 
de dados da organização.

Tire proveito da automação e do Machine 
Learning

Os processos de negócios automatizados permi-
tem que as empresas usem ferramentas avançadas 
de identifi cação e verifi cação, críticas para a oferta 
de serviços modernos, fornecendo dados e insights 
importantes para os clientes; com rapidez e pre-
cisão. De acordo com o estudo sobre fraude em 
seguros da TransUnion, ter acesso a processos e 
decisões automatizados é visto como a capacidade 
técnica mais valiosa de se ter em uma solução de 
detecção de fraudes:

Cerca de metade das empresas de serviços 
fi nanceiros informaram que não têm acesso auto-
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matizado a insights em tempo real sobre fraudes, de 
acordo com o estudo sobre fraudes em instituições 
fi nanceiras da TransUnion. Esse desafi o afeta tanto 
a jornada do consumidor quanto a efi ciência de suas 
medidas de prevenção à fraude. Perder tempo em 
processos manuais ou desconexos complicados não 
apenas frustra os clientes, mas também fornece 
aos fraudadores uma oportunidade para concluir 
transações ou assumir o controle de contas antes 
de serem detectados.

Processos automatizados podem ajudar as insti-
tuições fi nanceiras a mitigar esses desafi os. A auto-
mação permite empregar modelos orientados por 
especialistas e por machine learning, acelerando 
processos em todo o ciclo de vida do consumidor e 
adicionando uma medida suplementar instantânea 
de proteção contra fraudes.

Coloque o cliente no centro do seu plano de 
combate à fraude

As empresas precisam pensar estrategicamente 
sobre como implementam essas táticas de combate 
à fraude durante o ciclo de vida de cada consumidor. 
Processos disruptivos e mal concebidos podem 
alienar bons clientes: 65% das seguradoras dizem 
que suas táticas para remover fraudadores podem 
impactar negativamente os bons clientes e mais da 
metade das empresas afi rmaram que processos 
complicados de autenticação e mitigação de fraude 
fazem com que clientes abandonem seus pedidos 
de solicitação.

Para obter o máximo desempenho em prevenção 
de fraudes, é importante pensar com cuidado sobre 
como você está integrando o gerenciamento de 
identidades e a detecção de fraudes. Onde você 
está concentrando seus esforços de gerenciamen-
to de identidade e prevenção e como isso está 
impactando na experiência de consumo? Você 
está monitorando os "bons clientes" ao mesmo 
tempo em que difi culta a vida dos fraudadores de 
maneira rápida? Não é uma tarefa simples, mas, 
como veremos nos próximos posts, empresas 
inovadoras em todo o mundo estão nos ajudando 
a trilhar esse caminho.

1 McKinsey Research, Javelin 2017 Identity Fraud 
Report.

2 TransUnion commissioned Forrester Consulting 
to conduct the two studies: Fraud Detection and ID 
Verifi cation in Financial Services (August 2018), and 
Insurers: Strike The Right Balance Between Fighting 
Fraud And CX (September 2018).

(*) É VP e Head of Identity Solutions Center of 
Excellence da TransUnion International

O Roadsec São Paulo 2019, maior festival 
hacker da América Latina, celebra no dia 23 
de Novembro sua 6ª edição especial. Com uma 
programação ampliada, a festa terá 24 horas 
de atividades, ofi cinas interativas, palestras 
e shows para reunir estudantes, profi ssionais 
e comunidades que discutem temas desde 
hardware, software, ataque, defesa, ciência, 
sociedade e criptoativos, além de participarem 
da feira de recrutamento com oportunidades 
em tecnologia e segurança da informação nas 
maiores empresas do Brasil.

Entre os especialistas mundiais que trarão 
conteúdos inéditos, está Peiter Zatko, mais 
conhecido como Mudge. O americano é es-
pecialista em segurança de computadores 
e redes, programador, escritor e hacker. Já 
passou pela vice-presidência corporativa 
de engenharia da Motorola, pela divisão de 
tecnologia e projetos avançados do Google, 
além de executar a pesquisa e desenvolvi-
mento de segurança cibernética dos Estados 
Unidos, na DARPA. Zatko dirigiu um dos mais 
famosos "think tanks" de hackers, o L0PHT, 

testemunhou ao Senado dos EUA sobre vul-
nerabilidades catastrófi cas em infraestruturas 
críticas do país em 1998 e, atualmente, é 
presidente do conselho da organização sem 
fi ns lucrativos Cyber-ITL.

Junta-se a programação o QuebraDev, 
podcast criado por oito amigos, moradores 
da periferia da grande São Paulo. O programa 
reforça a inclusão da comunidade em temas de 

tecnologia de forma simples e descontraída. 
Também comandará uma discussão sobre 
acessibilidade e inclusão Ronaldo Tenório, 
diretor executivo da Hand Talk, plataforma 
que traduz simultaneamente conteúdos em 
português para a língua brasileira de sinais, 
focando em como a tecnologia pode quebrar a 
barreira da comunicação com as pessoas com 
defi ciência auditiva.

Simultaneamente com as trilhas de conte-
údo, o público poderá interagir com óculos 
de realidade virtual, pilotagem de drones por 
smartphone, montagem de circuitos de robóti-
ca, lock picking, caneta e impressora 3D, além 
de ofi cinas apresentadas por comunidades 
vindas de todo o país.

A programação também irá contar com 
show especial da banda paulistana de rock, 
CPM 22, apresentando os principais sucessos 
dos 20 anos de estrada. Junto também de DJs 
brasileiros e representantes do estilo nerdcore 
no Brasil, como o curitibano MC Hackudão 
(http://bit.ly/IngressosRSSP19). 

Festival hacker anuncia edição especial com
24 horas de programação
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e 350 de milho. Isso torna a escolha da melhor cultivar, por parte do 
agricultor, uma experiência difícil e com baixo índice de acerto. Ótimas 
cultivares são “jogadas fora” ou utilizadas de forma inadequada porque 
a escolha ainda é feita de forma analógica. Utilizando o site (www.meu-
plantup.com), o usuário pode acessar informações da sua propriedade 
e da região, e conhecer indicadores de desempenho e comparativos 
de produtividade. Assim, pode tomar decisões para a safra seguinte, 
como escolha da melhor cultivar, população ideal por época de plantio 
e textura de solo, auxiliando-o a extrair o máximo de produtividade de 
cada cultivar.

E - Esportes & Negócios
Os olhos de atletas, clubes, confederações e profi ssionais ligados ao 
esporte estarão voltados para Curitiba em fevereiro: a Arena da Baixa-
da sediará, entre os dias 14 e 16, a maior feira de Esportes do Brasil: a 
#AmoEsportesFair. O público em geral poderá conhecer as realidades 
de mais de 40 modalidades esportivas em estandes no gramado do 
estádio, o evento se notabiliza pela geração de network profi ssional: 
serão 7 meetings: Medicina Esportiva, Direito Desportivo, Fisioterapia 
Esportiva, Nutrição Esportiva, Marketing e Gestão Esportiva, Jornalismo 
Esportivo e Educação Física. Serão mais de 3,5 mil profi ssionais presentes, 
se aperfeiçoando, interagindo e fazendo negócios. Mais informações e 
reservas: (www.amoesportesfair.com.br).

F - Profi ssionais de Negócios
Com organização e promoção da DTS Group Full Live Marketing, o Ni-
tro 10X reune no Expo Center Norte, entre os dias 1 e 3 de novembro, 
as autoridades do mercado de empreendedorismo, com o objetivo de 
compartilhar conhecimentos, propor novas práticas e soluções inova-
doras de negócios e, ainda, promover crescimento pessoal. Entre os 
palestrantes, estará presente o americano Grant Cardone, considerado 
o maior infl uenciador de mídias sociais, treinador de vendas número 1 
do mundo e o criador do movimento 10X, que irá transformar e pro-
mover o crescimento exponencial dos participantes. Serão três dias 
com grandes nomes do empreendedorismo mundial. Mais informações: 
(www.nitro10x.com.br).

G - Além das Criptomoedas
A especialista em Blockchain pela Universidade de Oxford e pelo MIT, 

A - Qualifi cação para Jovens
O Instituto PROA está com 320 vagas abertas para a turma de qualifi ca-
ção profi ssional gratuita. Jovens de 17 a 19 anos e estudantes da rede 
pública podem se inscrever no processo seletivo até 30 de novembro. 
Para participar, o candidato deve cursar ou ter concluído o 3° ano do 
Ensino Médio em escola pública e ter renda familiar de até 1,5 salário 
mínimo por pessoa da família. Já são mais de 5 mil jovens formados, sendo 
que nos últimos três anos, 85% dos jovens formatos estão trabalhando 
em grandes empresas. O curso, realizado no contraturno escolar, tem 
duração de seis meses e pode ser realizado no período da manhã ou 
tarde, no Senac Barra Funda. As inscrições estão abertas no site: (www.
proa.org.br/p/aluno-proa)

B - Franquias em Portugal
O escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia, em parceria com a 
Câmara Portuguesa em São Paulo, promove a palestra ‘Contrato de 
franquia: estruturação jurídica e questões contratuais relevantes no Brasil 
e em Portugal’. O evento acontece amanhã (16), a partir das 8h30, na 
Câmara Portuguesa (Rua Cincinato Braga, 434). Sob o tema : ‘Contrato 
de franquia: estruturação jurídica e questões contratuais relevantes no 
Brasil e em Portugal’, a palestra será ministrada pelos advogados Pedro 
Saad Abud, sócio do Brasil Salomão e Matthes Advocacia e Henrique 
Furquim Paiva, coordenador da área de Direito Empresarial da banca. 
Informações: (www.camaraportuguesa.com.br).

C - Açúcar Demerara 
A Concepta Ingredients, unidade de negócios do Grupo Sabará especia-
lizada em soluções naturais e tecnológicas com foco nas indústrias de 
alimentos saudáveis, naturais e orgânicos, segue apostando em inova-
ções para o setor. A empresa acaba de lançar o açúcar demerara líquido 
orgânico. Proveniente do manejo orgânico, pode ser utilizado em uma 
ampla gama de produtos das indústrias alimentícias, como pães, bolos, 
doces, grelhados, molhos e chutneys. Além disso, a versão líquida facilita 
a manipulação e não empedra durante o armazenamento, o que garante 
maior aproveitamento. Saiba mais: (www.conceptaingredients.com).

D - Melhor Cultivar
Todos os anos são lançadas no mercado mais de 150 cultivares de soja 

Tatiana Revoredo, ministra, juntamente com o advogado e especialista 
em Blockchain, Rodrigo Borges, o curso de curta duração “Blockchain: 
Muito Além das Criptomoedas”, que faz parte do portfólio de educação 
executiva do Insper. O objetivo é capacitar profi ssionais ligados aos 
mercados corporativos e do direito para a aplicação prática de soluções 
blockchain nos negócios. Com carga horária de 36 horas, as inscrições 
estão abertas e o curso acontece entre 4 a 8 de novembro. Direcionado a 
empreendedores, advogados, gestores e demais executivos interessados 
em explorar as novas oportunidades do ecossistema blockchain. Mais 
informações: (www.insper.edu.br). 

H - Música e Tecnologia
A sétima edição da Semana Internacional de Música de São Paulo acon-
tece de 4 a 8 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo + casas de 
shows. A feira, que é o maior encontro da música da América Latina, já 
inaugurou a sua Pro-Area Virtual de 2019: um espaço online que serve de 
ponto de encontro entre os credenciados, que podem trocar mensagens, 
agendar speed-meetings abertos ou fechados e se conectar com futuros 
parceiros de negócios antes mesmo do evento começar, além de votar 
no Prêmio SIM. As empresas que desenvolvem soluções tecnológicas 
para o mercado da música podem se inscrever para uma das 10 vagas da 
sessão de Pitch de Startups de Música e Tecnologia. Mais informações: 
(www.simsaopaulo.com). 

I - Dança a Dois
Dia 23 de novembro, São Paulo será sede da 6º edição do Brasil Latin 
Open, maior competição de dança a dois do Brasil, que objetiva pro-
mover a dança a dois como expressão artística e contribuir na difusão 
e desenvolvimento nacional desta arte. Será um dia inteiro dedicado a 
competição de dança nos moldes dos concursos internacionais, onde 
os principais dançarinos disputarão as primeiras colocações no evento. 
As categorias são: Forró, Salsa. Zouk, Bachata, Solo de Salsa Feminino, 
Solo de Salsa Masculino, Sertanejo, Samba de Gafi eira, ProAm (onde a 
dupla competidora é formada por um profi ssional e um amador) e Gru-
pos de dança ( podem participar cias de dança que tenham coreografi a 
dos ritmos citados acima). Saiba mais em (www.brasillatinopen.com).

J - Automação e Segurança
A Nice, multinacional italiana líder em automação residencial e segurança 
eletrônica, celebrou em Limeira o início das obras de sua nova sede na 
cidade. Orçado em mais de R$ 100 milhões, o empreendimento segue os 
conceitos de Indústria 4.0, produzindo componentes mecânicos de ponta, 
e será um dos centros de Pesquisa e Desenvolvimento globais do grupo. 
No local, serão testadas e implementadas novas tecnologias e soluções 
para simplifi car o dia a dia das pessoas. A nova unidade desempenhará 
um papel fundamental nos planos da Nice no âmbito nacional e regional, 
em uma combinação estratégica com a nova planta de Oderzo, Itália, 
sede da empresa. Saiba mais em (www.niceforyou.com/br).

e 350 de milho. Isso torna a escolha da melhor cultivar, por parte do 
agricultor, uma experiência difícil e com baixo índice de acerto. Ótimas 
cultivares são “jogadas fora” ou utilizadas de forma inadequada porque

A - Qualifi cação para Jovens
O Instituto PROA está com 320 vagas abertas para a turma de qualifi ca-

Negócios na cadeia 
produtiva para reativar

a competitividade
O Brasil precisa sair da 

inércia. A espera pelas 

reformas que ainda não 

vingaram tem travado 

investimentos de todos 

os setores da economia

Mas por que esperar para 
reativar nossa compe-
titividade se já se sabe 

que as reformas representam 
apenas um dos inúmeros pas-
sos que o país precisa dar para 
retomar sua força econômica? 
A urgente desburocratização e 
a redução do custo da máquina 
Brasil ocupam o primeiro lugar 
da agenda de prioridades do 
país. A questão da competitivi-
dade do Brasil tem refl exos na 
não dependência do mercado 
interno.

Esperar pelo resultado das 
reformas não altera o cenário 
econômico atual, só aumenta 
as perdas de negócios. Uma 
série de ações podem ocorrer 
para devolver a competitivida-
de, a partir de mecanismos já 
existentes no país. As exporta-
ções, por exemplo, continuam 
oferecendo oportunidades que 
podem e devem contribuir para 
a saúde das empresas, porém, 
a utilização desses benefícios 
ainda estão aquém do que se 
espera.

Para atrair novos investido-
res, os exercícios para reduzir 
custos não encontram fonte 
melhor do que um olhar minu-
cioso para os pagamentos de 
impostos. Em uma realidade 
onde cada centavo reduzido 
nos custos de produção pode 
garantir a sobrevida é funda-
mental olhar para a gestão 
tributária de forma integrada.

As principais oportunidades 
estão dentro da sua própria 
cadeia de fornecimento. Para 
acessá-las, é preciso conhecer 
profundamente as áreas de 
negócio envolvidas em todo 
o processo e, principalmente 
adotar a estratégia de colabo-
ração de negócios como um 

vetor importante das relações 
comerciais das empresas. Essa 
visão atrai resultados que au-
mentam a competitividade da 
empresa e, consequentemen-
te, dos seus fornecedores de 
forma sustentável e agregando 
valor estratégico aos negócios.

A indústria automobilísti-
ca, por exemplo, que opera 
com uma cadeia complexa e 
gigante, a gestão estratégica 
de benefícios fi scais na visão 
ampliada por toda a cadeia 
produtiva pode contribuir 
com a redução de 2% a 5% 
os custos de produção. Estes 
resultados contribuem para 
melhoria da competitividade, 
principalmente em um cenário 
internacional, para acesso à 
novos mercados e aumento 
de volumes. 

Nos diversos segmentos é 
notório que há muito espaço 
para se implementar estes 
modelos de negócios colabora-
tivos. Mesmo diante das atuais 
difi culdades, somente 20% das 
22 mil empresas exportadoras 
produzindo aqui no país tem 
feito uso dos principais bene-
fícios que o governo garante ao 
exportador. As demais 17 mil 
empresas ainda exportam com 
o custo Brasil bruto. 

A redução de impostos deve 
ser uma busca contínua dentro 
das empresas. É mandatório 
nos dias de hoje. Portanto, 
considerar toda a cadeia pode 
ser a melhor e mais inovadora 
estratégia que para diminuir 
custos e subir os degraus da 
competitividade. É dividir para 
multiplicar! Por todas essas 
razões, esperar as reformas 
saírem do papel não cabe nas 
prioridades das empresas 
brasileiras. 

Aquelas que despertarem 
primeiro para as oportunida-
des já disponíveis vão estar 
passos à frente e viverão os des-
dobramentos políticos como 
causa e não consequência.

(*) - É diretor da Becomex
(www.becomex.com.br).

Wilham Krause (*)

Os americanos Abhijit Banerjee, 
Esther Dufl o e Michael Kremer, 
autores de estudos sobre o combate 
à pobreza, conquistaram ontem 
(14) o prêmio Nobel de Economia. 
Segundo a Academia Real de Ciên-
cias da Suécia, os três economistas 
“introduziram uma nova abordagem 
para obter respostas confi áveis sobre 
os melhores modos de se comba-
ter” a pobreza. Em duas décadas, 
as pesquisas de Banerjee, Dufl o e 
Kremer “transformaram a economia 
do desenvolvimento, que se tornou 

agora um fértil campo de estudos”. 
Banerjee, nascido na Índia, e 

Dufl o, que também tem nacionali-
dade francesa, são professores do 
Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), enquanto Kremer 
dá aulas em Harvard. Dufl o, 46 
anos, é também a segunda mulher 
na história a conquistar o Nobel de 
Economia e a pessoa mais jovem 
a ganhar o prêmio. Os vencedores 
dividirão uma cifra de 9 milhões 
de coroas suecas, o equivalente a 
cerca de R$ 3,7 milhões (ANSA).

Segundo projeção da enti-
dade, serão contratados 
91 mil trabalhadores tem-

porários neste fi m de ano para 
atender ao aumento sazonal 
das vendas. O número é 4% 
maior do que o registrado em 
2018 (87,5 mil). O Natal é a 
principal data comemorativa 
do varejo e deve movimentar 
R$ 35,9 bilhões em 2019.

“Contribuem para a retomada 
parcial do nível de atividade 
do setor a infl ação baixa, os 
juros básicos no piso histórico, 
os prazos mais amplos para a 
quitação de fi nanciamentos e, 
principalmente, a liberação de 
recursos extraordinários para 
o consumo, como os saques no 
FGTS e no PIS/Pasep”, afi rma 
José Roberto Tadros, presiden-
te da CNC. Regionalmente, São 
Paulo (22,6 mil), Minas Gerais 
(10 mil), Rio de Janeiro (9,4 
mil) e Rio Grande do Sul (7,6 
mil) concentrarão mais da me-
tade (54%) da oferta de vagas.

De acordo com o estudo da 
CNC, os maiores volumes de 
contratações deverão ocorrer 

Atividade econômica 
cresceu 0,07% em 
agosto no Brasil

O Índice de Atividade Econô-
mica do Banco Central (IBC-Br) 
dessazonalizado (ajustado para 
o período) apresentou expan-
são de 0,07% em agosto em 
relação a julho deste ano, se-
gundo dados divulgados ontem 
(14), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC). Na comparação 
com agosto de 2018, houve 
queda de 0,73% (sem ajuste 
para o período). Em 12 meses 
encerrados em agosto, o indi-
cador cresceu 0,87%. No ano, 
houve crescimento de 0,66%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o 
BC a tomar suas decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic. 
O índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos 
três setores da economia: in-
dústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 
de impostos.

O indicador foi criado pelo BC 
para fazer um acompanhamen-
to mensal da atividade econô-
mica. Mas o indicador ofi cial, 
com metodologia diferente do 
IBC-Br, é o Produto Interno 
Bruto (PIB), calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) e divulgado 
trimestralmente (ABr).

A Petrobras pagará R$ 210 
milhões à União referentes à 
parte da produção de petróleo 
da jazida compartilhada de 
Tartaruga, que se localiza entre 
os campos de Tartaruga Verde 
e Tartaruga Verde Sudoeste, na 
Bacia de Campos, no estado 
do Rio de Janeiro. O valor foi 
acertado através de um acordo 
entre a companhia petrolífera 
e a Pré-Sal Petróleo, estatal 
que cuida dos contratos de 
concessão do pré-sal.

Segundo a Pré-Sal Petróleo, 
ao iniciar a exploração da área 
BM-C-36, em 2004, a Petro-
bras descobriu duas jazidas na 
área. Uma delas, no entanto, 
se estendia para um setor que 
não fazia parte do contrato de 
concessão. Quando um campo 
de petróleo extrapola a área 
de concessão, a petrolífera 
precisa assinar um acordo de 
individualização da produção 
em que a União passa a ter 

Quando um campo de petróleo extrapola a área de concessão, a 

União passa a ter direito a uma parcela da produção.

Os maiores volumes de contratações deverão ocorrer nos ramos

de vestuário e de hiper e supermercados.
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Contratação de temporários 
será a maior em seis anos

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que a oferta de vagas 
temporárias para o Natal de 2019 será a maior em seis anos

nos ramos de vestuário (62,5 
mil vagas) e de hiper e super-
mercados (12,8 mil). “Entre 
os segmentos do varejo, as 
lojas de vestuário, acessórios 
e calçados são, historicamente, 
as mais afetadas positivamente 
pelas vendas natalinas”, lembra 
o economista da Confederação 
Fabio Bentes, que completa. 

Neste ano, o levantamento 
realizado pela CNC traz também 
um recorte de profi ssões, que 
mostra que oito em cada dez 
vagas ofertadas deverão ser 
preenchidas por vendedores 
(57 mil), operadores de caixa 
(13 mil) e pessoal de almoxa-
rifado (4,6 mil). Os maiores 
salários médios deverão ser 

pagos aos contratados para os 
cargos de gerente de marketing 
e vendas (R$ 2.724) e gerentes 
de operações comerciais (R$ 
2.020). A taxa de efetivação 
dos trabalhadores temporários 
deverá ser maior do que nos 
últimos cinco anos, com ex-
pectativa de absorção defi nitiva 
de 26,1%.

União vai receber R$ 210 milhões 
por petróleo de campo do pré-sal

direito a uma parcela da pro-
dução e uma responsabilidade 
equivalente sobre os gastos.

Na Jazida Compartilhada 
de Tartaruga, a União tem a 
participação de 17,85%. No 
cálculo, em que se somam as 
receitas e se subtraem os cus-
tos, chamado de Equalização 
de Gastos e Volumes (EGV), 

a União teve um lucro de R$ 
210 milhões. Essa é a terceira 
EGV concluída pela Pré-Sal 
Petróleo. Entre dezembro de 
2018 e abril deste ano, acordos 
com o consórcio BM-S-9, que 
explora o campo de Sapinhoá, 
na Bacia de Santos, resultaram 
em ganhos de R$ 955 milhões 
para a União (ABr). 

Nobel de Economia premia estudos sobre pobreza
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O maior desastre 
ambiental

O maior acidente 

ambiental no litoral 

brasileiro em termos de 

extensão parece passar 

ao largo de nossas 

consciências

Fotos aqui e ali de man-
chas de óleo que já 
chegaram em 140 praias 

do Nordeste são apenas uma 
pequena amostra do desastre 
que atinge o litoral nordestino 
e cujo impacto será sentido por 
décadas, com danos incalculá-
veis à natureza e à economia 
regional. Seja qual for a origem 
do acidente – esvaziamento de 
tanques de navios com petró-
leo da Venezuela ou mesmo 
um atentado –, o fato é que o 
país exibe monumental fragi-
lidade na fi scalização de seu 
mar territorial.

O Brasil controla, ofi cialmen-
te, um território marítimo de 
3,6 milhões de km2– área maior 
do que as Regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul juntas. Nesse es-
paço de mar, denominado Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE), 
o país monitora e orienta o 
tráfego de embarcações e tem 
direito exclusivo de pesquisa 
e exploração comercial dos 
recursos existentes na água 
e no subsolo (petróleo, gás 
natural, frutos do mar etc.), 
até uma distância de 370 km 
(200 milhas náuticas), a partir 
não só do continente, mas de 
suas ilhas.

Aliás, o país pode explorar 
uma faixa de quase 400 km de 
largura ao longo dos seus 7.500 
km de litoral, tendo exclusivi-
dade sobre áreas localizadas 
a até 1.500 km do continente 
graças a pequenas porções de 
terra, como o arquipélago de 
Trindade e Martim Vaz, que 
nos pertencem.

Afi nal, o que teria ocorri-
do? Adriano Pires, do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura, 
especialista em matéria de 
petróleo, aventa a possibilida-
de de vazamento de um navio 
petroleiro de passagem na rota 
entre o sul do Caribe e a Ásia 
– que corre ao longo da costa 
nordestina. Possivelmente um 
cargueiro limpando os tanques 
para carregar óleo novo na Ve-
nezuela. Pescadores explicam 
que o óleo vazado é velho, 
borra parecendo plástico, 
enquanto o petróleo quando 
novo é oleoso. Ora, já se sabe 
que o vazamento ocorreu entre 
os litorais de Pernambuco e 
Paraíba a uma distância entre 
40 e 50 km da costa. 

Se não é possível detectar o 
que ocorre nesse limite, imagi-
ne-se o que poderá acontecer 
em espaços mais longínquos, 

caso o Brasil consiga o feito 
de aumentar em 2,1 milhões 
de quilômetros quadrados – 
equivalente à área da Groen-
lândia – o tamanho do território 
nacional no Oceano Atlântico, 
solicitação feita à Comissão 
de Limites da Plataforma 
Continental da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar. Desde 2004, o Brasil 
luta pela ampliação de nossa 
ZEE para 4,5 milhões de km2.

Enquanto o governo mobi-
liza estruturas e equipes para 
estudar o que teria ocorrido, 
o que se vê são arremedos de 
limpeza: pessoas nas praias 
puxando óleo viscoso, tar-
tarugas, peixes bois e aves 
mortas. Onde estão os métodos 
avançados de limpeza de óleo? 
Ora, não é a primeira vez que 
esse tipo de acidente ocorre no 
país. Antes foram contratadas 
equipes especializadas de 
outros países, como Holanda. 
Desta feita, fala-se em ajuda 
dos americanos. Virão quando? 
O que poderão fazer no curto 
prazo? 

E se houve ação terrorista? É 
possível chegar-se a uma con-
clusão convincente? E se o óleo 
vazado for mesmo proveniente 
da Venezuela, que medidas o 
Brasil tomará para implicar o 
vizinho de cima (se for o caso), 
o dono do petroleiro ou o con-
tratante? O momento exige 
cautela. Que se faça completa 
e acurada investigação.

Já ao sofrido Nordeste, um 
dos mais belos recantos do 
país, sobra a desesperança de 
ver se transformar em quimera 
seu sonho de se ser opção para 
turistas que lotam o Caribe 
(ameaçado por furacões). Pas-
sarão anos até que suas águas 
marítimas e praias se livrem 
de toneladas de óleo.  

Até lá, se ouvirão discursos, 
muito blá-blá-blás e aparece-
rão salvadores da região. A 
predominarem a resistência e 
a mentalidade das autoridades 
responsáveis pela defesa do 
meio ambiente, a paisagem 
de devastação, na esteira de 
enchentes, vazamentos, quei-
madas e incêndios criminosos, 
se expandirá por todos os 
quadrantes do território.

Mas um fi o de esperança bro-
ta quando nossa gente, a partir 
das crianças e dos jovens, 
passa a enxergar com muita 
convicção a mãe-natureza 
como parte indissociável de 
suas vidas. Visão que acabará 
sendo o lume dos protagonistas 
da política. 

Vamos dar tempo ao tempo. 
 

(*) - Jornalista, é professor titular
da USP, consultor político

e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse:
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O Tribunal Supremo da Es-
panha condenou ontem (14) 
políticos da Catalunha a penas 
que vão de nove a 13 anos de 
prisão por causa do plebiscito 
separatista de outubro de 2017, 
que culminou em uma declara-
ção unilateral de independência 
considerada ilegal por Madri.

A pena mais alta foi dada ao 
ex-vice-presidente da Catalu-
nha, Oriol Junqueras. Já o ex-
-porta-voz da Presidência, Jordi 
Turull, o ex-secretário catalão 
das Relações Exteriores, Raül 
Romeva e a ex-secretária do 
Trabalho, Dolors Bassa, pega-
ram 12 anos de cadeia. 

A ex-presidente do Parla-
mento da Catalunha, Carme 
Forcadell foi condenada a 11 
anos e seis meses de reclusão; 
e os ex-secretários do Interior 
Joaquim Forn e do Território, 
Josep Rull, a 10 anos e seis 
meses. Já Jordi Sànchez e Jordi 
Cuixart, presidentes de duas 
entidades da sociedade civil 
que organizaram protestos se-
paratistas, pegaram nove anos 
de prisão.

Segundo o Tribunal Supre-
mo, os réus cometeram um 
delito de sedição (sinônimo de 
desordem ou revolta) ao tentar 

Protesto em Barcelona contra condenação de políticos

da Catalunha.

O Ministério da Justiça pu-
blicou no Diário Oficial da 
União de ontem (14) uma nova 
portaria alterando as regras 
para deportação e repatriação 
de estrangeiros considerados 
perigosos. Aplicáveis também 
no caso de pessoas que tenham 
praticado atos contrários “aos 
princípios e objetivos dispostos 
na Constituição”. As novas 
regras sobre impedimento de 
ingresso no Brasil, repatriação 
e deportação garantem os 
princípios da ampla defesa e 
da segurança jurídica. 

Entre as principais mudanças 
em relação à portaria anterior 
está a ampliação do prazo para 
que pessoas obrigadas a deixar 
o país recorram da decisão 
administrativa, que passou de 
48 horas para cinco dias para 

o interessado se defender. As 
autoridades responsáveis fi cam 
obrigadas a tornar públicos os 
motivos para justifi car os pro-
cessos de deportação. 

E reafi rma que ninguém será 
impedido de ingressar no país, 
repatriado ou deportado suma-
riamente, por motivo de raça, 
religião, nacionalidade, por in-
tegrar determinado grupo social 
ou manifestar opinião política. 

São consideradas pessoas 
perigosas aquelas suspeitas de 
envolvimento com terrorismo; 
grupos criminosos organizados, 
associação criminosa armada ou 
que tenha armas à disposição; 
tráfi co de drogas, de pessoas ou 
de armas de fogo; pornografi a ou 
exploração sexual infantojuve-
nil e com torcidas com histórico 
de violência em estádios (ABr).
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O Plenário terá as duas 
últimas sessões de dis-
cussão do texto fi nal 

hoje (15) e amanhã (16). 
Se cumprido o calendário, a 
proposta estará pronta para 
a votação em segundo turno 
na própria quarta. A principal 
medida da reforma é a fi xação 
de uma idade mínima (65 anos 
para homens e 62 anos para mu-
lheres) para a aposentadoria, 
extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. 

O texto também estabelece 
o valor da aposentadoria a 
partir da média de todos os 
salários (em vez de permitir a 
exclusão das 20% menores con-
tribuições), eleva alíquotas de 
contribuição para quem ganha 
acima do teto do INSS (hoje em 
R$ 5.839) e estabelece regras 
de transição para os trabalha-
dores em atividade. O objetivo, 
segundo o governo, é reduzir o 
rombo nas contas da Previdên-
cia. A estimativa de economia 
com a proposta é de cerca de 
R$ 800 bilhões em 10 anos. 

A votação em primeiro turno ocorreu dia 2 de outubro. A previsão é que a análise

em segundo turno seja concluída até o fi nal do mês.

Dedução do IR
para gastos
com cuidadores

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado se reúne na 
quinta-feira (17), e pode apro-
var dois projetos que autorizam 
novas deduções na declaração 
do Imposto de Renda. Os pro-
jetos benefi ciam cidadãos que 
usam os serviços de cuidadores 
e ou que contribuírem com fun-
dos para promoção dos direitos 
das pessoas com defi ciência. 
De autoria do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), um deles 
permite a dedução do valor da 
contribuição patronal paga à 
Previdência Social pelo cidadão 
que emprega cuidador. 

O impacto orçamentário da 
medida deverá ser estimado 
pelo Executivo, e ela só valerá 
a partir do ano seguinte à sua 
aprovação. O relator é o senador 
Lucas Barreto (PSD-AP), que 
apresentou parecer pela aprova-
ção sem modifi cações. Já outro 
projeto cria o Fundo Nacional 
dos Direitos das Pessoas com 
Defi ciência, de âmbito federal, 
que fi nanciará políticas públicas 
para essa parcela da população. 

O projeto, apresentado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
também trata dos conselhos 
estaduais e municipais, dispon-
do que as doações de pessoas 
físicas e jurídicas poderão ser 
deduzidas do IR pelo prazo 
de cinco anos — a dedução, 
porém, não poderá ultrapassar 
1% do imposto devido em cada 
exercício. A relatora, senadora 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), apre-
sentou relatório favorável ao 
texto, fazendo apenas ajustes 
de redação (Ag.Senado).
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O projeto que aumenta os 
casos permitidos de porte de 
armas é o destaque da pauta 
do Plenário da Câmara para 
hoje (15) e quinta-feira (17). 
O substitutivo do deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP) 
diminui de 25 para 21 anos a 
idade mínima para a compra 
de armas; permite o porte de 
armas para os maiores de 25 
anos que comprovem estar 
sob ameaça; aumenta as penas 
para alguns crimes com armas; 
e permite a regularização da 
posse de armas de fogo sem 
comprovação de capacidade 
técnica, laudo psicológico 
ou negativa de antecedentes 
criminais.

Essa regularização do re-
gistro da arma poderá ser 
feita em dois anos a partir 
da publicação da futura lei e 
o interessado deverá apenas 
apresentar documento de 
identidade, comprovante de 
residência fi xa e prova de 
origem lícita da arma. Ficam 
dispensados ainda o pagamen-
to de taxas, comprovante de 
ocupação lícita e ausência de 
inquérito policial ou processo 
criminal contra si.

Substitutivo diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para 

a compra de armas.
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Kajuru destaca 
importância do 
Outubro Rosa

O senador Jorge Kajuru (Cida-
dania-GO) destacou ontem (14) 
a importância do Outubro Rosa, 
campanha anual de estímulo 
à prevenção e ao diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 
Ele lembrou que o movimento, 
surgido nos Estados Unidos 
ainda no século 20, se espalhou 
pelo mundo e chegou ao Brasil 
em 2008. E que o uso de um 
laço rosa é uma maneira de 
sensibilizar as pessoas e alertar 
sobre a doença.

Kajuru mencionou estatísti-
cas que mostram uma taxa de 
incidência do câncer de mama 
de 49 casos a cada 100 mil 
mulheres no Brasil. E lamentou 
que cerca de 70% dos casos 
detectados já estejam com a do-
ença em um estágio avançado, 
o que reduz as possibilidades 
de cura. Isso torna ainda mais 
importante — ressaltou — o 
diagnóstico precoce, com exa-
me periódico e de qualidade.

“Homens e mulheres façamos 
a nossa parte. Divulguemos 
o Outubro Rosa, ou Outubro 
cor-de-rosa, mas também não 
esqueçamos dos demais 11 
meses do ano, que também 
são meses cor-de-rosa”, disse 
Kajuru (Ag.Senado).

Senado entra em semana decisiva 
para a reforma da Previdência

O Senado pode fi nalizar nesta semana a análise do texto principal da reforma da Previdência

O Congresso ainda vai anali-
sar uma segunda proposta que 
contém alterações e acréscimos 
ao texto principal, como a inclu-
são de estados e municípios. O 
Plenário também pode discutir 
a partir de hoje o projeto que 
defi ne novas regras para o ra-
teio de parte dos recursos do 

leilão de petróleo do pré-sal a 
ser realizado no próximo dia 6 
de novembro.

O leilão deve gerar R$ 10,9 
bilhões para os estados. A dis-
tribuição desse dinheiro entre 
os entes da federação é o centro 
de uma disputa entre o Senado e 
a Câmara. O projeto é resultado 

de um acordo entre os parla-
mentares e os governadores. 
O projeto ainda precisa receber 
o parecer do relator, senador 
Omar Aziz (PSD-AM). Ele veio 
da Câmara e, se for aprovado 
sem alterações, poderá seguir 
para sanção presidencial (Ag.
Senado). 

Câmara poderá votar ampliação 
do porte e posse de armas

Em audiência organizada pela 
Comissão de Segurança Pública 
no último dia 9, a pedido da 
deputada Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), o relator reco-
nheceu que essa regularização 
é um dos pontos polêmicos que 
podem ser destacados para vo-
tação em separado no Plenário. 
Leite disse que, hoje (15), o 
Colégio de Líderes fará uma 
reunião para tratar exclusiva-
mente dos pontos do projeto.

Outra medida provisória que 

pode ser analisada é a que 
reformula o programa Mais 
Médicos. O projeto do senador 
Confúcio Moura (MDB-RO) 
inclui os quilombolas no grupo 
de comunidades vulneráveis 
e as localidades atendidas 
por unidades fl uviais de saú-
de entre os pontos a serem 
atendidos pelo programa. A 
principal mudança feita por 
Moura é a reincorporação dos 
cubanos por mais dois anos 
(Ag Câmara).

Espanha condena 12 líderes 
separatistas da Catalunha

declarar a independência da 
Catalunha de maneira “ilegal”. 
Para alcançar esse objetivo, 
utilizaram recursos públicos 
e o apoio das entidades sepa-
ratistas Assembleia Nacional 
Catalã e Òmnium Cultural, 
presididas por Sánchez e Cui-
xart, respectivamente, e que 
lideraram a mobilização da 
sociedade civil.

Em autoexílio, o ex-presi-
dente da Catalunha, Carles 
Puigdemont, chamou a deci-
são do Tribunal Supremo de 
“aberração”. Junqueras, por 

sua vez, disse no Twitter que 
os independentistas voltarão 
“mais fortes e convictos do 
que nunca”. O Barcelona, clube 
identifi cado com a causa catalã, 
também protestou contra a 
sentença e afi rmou que a con-
denação não ajudará a resolver 
o problema. “A resolução do 
conflito na Catalunha deve 
ocorrer exclusivamente por 
meio do diálogo político”, disse 
a equipe blaugrana. Milhares 
de pessoas já saíram às ruas 
de Barcelona para protestar 
contra a sentença (ANSA).

Regras para deportação 
de estrangeiros são 

modifi cadas

Para Moro, as 

novas regras 

garantem os 

princípios da 

ampla defesa e 

da segurança 

jurídica.
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As discussões sobre o 

avanço das redes de 

telecomunicações rumo 

ao chamado “5G” têm 

levantado discussões 

em diversos locais pelo 

mundo – inclusive no 

Brasil.

Recentemente, a ANEEL 
aprovou o lançamento 
de uma consulta pública 

sobre o assunto, com o obje-
tivo de preparar a chegada do 
serviço no País. Mesmo sendo 
um assunto com presença 
constante no noticiário, pou-
cos entendem, de fato, quais 
são as reais consequências do 
avanço da rede 5G em todo o 
mundo. A implantação dessa 
tecnologia vai trazer resulta-
dos muito mais expressivos do 
que os observados em etapas 
anteriores, possibilitando a 
geração de novos modelos de 
negócio e, em último grau, vai 
mudar totalmente a relação 
com a vida em sociedade.

Mas, até chegar nesse está-
gio, é fundamental entender 
o que é o 5G e por que seu 
avanço é tão importante. Para 
assimilar isso, é preciso voltar 
no tempo e lembrar como o 
2G, 3G e o 4G representaram 
enquanto avanços tecno-
lógicos de grande impacto, 
principalmente relacionados 
aos smartphones. A segunda 
geração de celulares trouxe 
como grande diferencial o uso 
de SMS e envio de e-mails sem 
precisar usar um computador. 

Com o 3G, foi possível pela 
primeira vez enviar fotos e 
vídeos para outros aparelhos 
– saindo da era do texto como 
única forma de se comunicar 
entre celulares. Em seguida, 
o 4G (que chegou por volta 
de 2010 e se mantém até 
hoje) possibilitou um ganho 
substancial em velocidade, 
permitindo baixar conteúdo, 
realizar transmissões online e 
fazer grande parte das tarefas 
com as quais estamos acostu-
mados – como ouvir música, 
assistir séries etc.

Nesse sentido, o 5G, cuja 
chegada está prevista para 
2020, vai trazer um ganho 
substancial de velocidade. Em 
números, essa nova forma de 
conexão será cerca de 20 vezes 
mais rápida do que o 4G. Com 
isso será possível agilizar mui-
tas tarefas de nosso cotidiano – 
bastarão segundos para baixar 
fi lmes, por exemplo. Mesmo 
oferecendo tantas facilidades 
ao dia a dia, vale ressaltar que 
a principal vantagem que o 5G 
trará ao mercado estará na 
possibilidade de criar novos 
segmentos de negócios e fo-
mentar uma sociedade cada 
vez mais conectada.

Essa nova geração vai abra-
çar uma rede cada vez mais am-
pla de conexões e, por isso, ela 
já fomenta o desenvolvimento 
de novos produtos e tecnolo-
gias, como carros autônomos, 
drones usados para serviços de 
entrega e o uso de realidade 
virtual. Áreas não estritamente 
relacionadas com o mundo da 
telefonia ou de alta tecnologia, 
como transporte público e saú-
de, também serão diretamente 
impactados pelos benefícios do 
5G, por também contarem com 
uma infi nidade de dispositivos 
interconectados.

E afinal, como isso será 
possível? Falando de maneira 
técnica, a ITU (International 
Telecommunication Union, 
agência da ONU para as tele-
comunicações), indica como 
especificações mínimas o 
download de 20 Gigabits por 
segundo e o upload de 10 
Gigabits. A banda será então 
dividida entre todos os usuá-
rios conectados no momento: a 
meta de download por usuário 
em áreas urbanas densamente 
povoadas é de 100 Mbps em 

download e 50 em upload. 
Em um contexto urbano, a 

velocidade real do 4G não che-
ga nem perto, com uma média 
de 5-12 Mbps no download e 
2-5 Mbps no upload.

Na prática, as redes 5G foram 
projetadas para usar ondas de 
alta frequência (no espectro 
entre 30 e 300 GHz, conheci-
das como espectro de “ondas 
milimétricas”), e podem ser 
capazes de transportar gran-
des quantidades de dados em 
altas velocidades. 

No entanto, elas não viajarão 
para tão longe como as ondas 
de baixa frequência usadas 
com o 4G, e terão difi culdade 
em contornar obstáculos como 
paredes, edifícios etc. Por esta 
razão, as operadoras precisa-
rão instalar uma quantidade 
maior de mini antenas para 
obter a mesma cobertura que 
o 4G. Em muitos casos, o 5G 
substituirá as redes domés-
ticas de Wi-Fi, oferecendo 
velocidades mais altas e uma 
melhor cobertura.

Graças às suas característi-
cas técnicas, o 5G será aplicá-
vel aos campos mais distintos, 
indo além das funções de 
chamada, navegação na web 
ou realidade virtual; será re-
lacionado ao mundo da IoT e, 
consequentemente, atraindo o 
interesse de muitas empresas. 
Será um impacto não apenas 
tecnológico, mas também e 
sobretudo econômico, tanto 
que se espera, segundo um 
estudo da Ericsson no Mobile 
World Congress 2017, criar 
um mercado de, pelo menos, 
1200 bilhões de dólares nos 
próximos dez anos.

Com isso, consequente-
mente teremos redes mais 
densas. Espera-se que as re-
des também possam garantir 
até um milhão de dispositivos 
conectados por quilômetro 
quadrado. As novas tecnolo-
gias poderão criar até 3 milhões 
de novos empregos apenas nos 
Estados Unidos, contribuindo 
com até US$ 500 bilhões no PIB 
dos EUA entre investimentos 
diretos e induzidos.

Analisando essa inovação 
sob um espectro de longo 
prazo, será possível formar 
uma sociedade cada vez mais 
empática e criativa, na qual 
a tecnologia será mais um 
importante instrumento para 
a democratização do acesso 
à educação e saúde de qua-
lidade. Com conexões mais 
rápidas, confi áveis e seguras, 
o 5G dará mais agilidade à 
prestação de serviços e poderá 
contornar difi culdades relacio-
nadas a processos burocráticos 
ou morosos, que muitas vezes 
encarecem e podem diminuir 
a qualidade do serviço fi nal 
oferecido.

Ao facilitar a conexão entre 
as mais diversas informações, o 
dia a dia das empresas ganhará 
ainda mais agilidade, em um 
ritmo que poderá ser repro-
duzido de maneira efi ciente 
para os demais segmentos da 
sociedade. O setor de saúde, 
por exemplo, poderá se bene-
fi ciar de maneira mais rápida 
na troca de informações sobre 
seus pacientes – o que será 
fundamental para atender ca-
sos de urgência, por exemplo. 
O consumidor também poderá 
ser benefi ciado, em especial se 
sua rede varejista puder dispo-
nibilizar produtos de ponta e 
de qualidade na renovação de 
seus estoques.

Por fi m, a agilidade do 5G 
vai representar uma alterna-
tiva muito importante em um 
mundo cada vez mais conec-
tado, gerando mudanças em 
cadeia e que darão suporte 
aos avanços já obtidos, além 
de abrir caminho para a im-
plementação de avanços em 
pesquisa e desenvolvimento.

(*) - É head de Telecom e Mídia da 
Indra no Brasil. 

A revolução 5G vai muito 
além de internet mais
rápida para seu celular

Ricardo Bonora (*)
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Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 
Ficam os Srs. acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede 
social, em 22/10/2019, às 09 hs em 1º convocação, e às 09:30 hs em 2º convocação, com qualquer número de 
presentes, Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, SP/SP, CEP 05133-005, por sua diretoria, nos 
termos do artigo 124, da Lei 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) eleição da diretoria; 
(b) aprovação dos demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2018; (c) outros assuntos de interesse social, 
com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 10/10/2019. Walter Domingos de Prince.

EXTRAVIO
A Empresa Paradiso Pizzaria Ltda - ME, com sede na Rua Apeninos, 747, Paraiso, São
Paulo - SP, inscrita no CNPJ 59.186.742/0001-04, vem informar o extravio da impressora
marca: BEMATECH  mod MP-2100 TH FI  nº fabricaçao BE 051172900000031533.

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013504-17.2017.8.26.0566 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro de São Carlos, Estado de SP, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anderson Bras Ducatti, Brasileiro, CPF 226.696.408-93, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
alegando em síntese que o requerido contratou os serviços da autora para que os veículos dele 
obtivessem passagem pelas praças de pedágios sem a necessidade de parada. Nesta contratação, 
não houve o pagamento por parte do requerido de alguns meses, totalizando o valor de R$ 
15.998,59. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e 
Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada 
na inicial, no valor de R$ 15.998,59, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, aos 01/10/2019.  

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 4000026-98. 2013.8.26.0510 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr(a). Joelis Fonseca, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a JGF Comércio de Pisos E Revestimentos Ltda. ME. (atual denominação de JG 
Indústria e Comércio de Moagem Cordeirópolis), CNPJ 08.233.555/0001-95, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Credit Brasil Fomento Mercantil S/A, 
CNPJ 08.839.442/0001-38, alegando em síntese: a exequente é credora do executado da 
importância de R$ 117.157,86 (cento e dezessete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis 
centavos), representado pelo saldo das notas promissórias descritas e caracterizadas na inicial, 
emitidas pelos executados em favor da exequente, que sem qualquer justificativa restaram 
inadimplidas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, com o prazo de 30 dias, para pagamento, no prazo de três dias, contados a partir do 
vencimento do consignado neste edital, do débito apresentado e seus acréscimos legais, sob pena 
de penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do débito, podendo, ainda, oferecer 
embargos no prazo de 15 dias contados a partir do vencimento do consignado neste edital, ficando 
fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o débito e, em caso de pagamento no prazo 
assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de embargos, reconhecendo o 
crédito do exequente, o executado, comprovando o depósito de 30%do valor em execução,inclusive 
custas e honorários, poderá requerer o pagamento do restante em até seis parcelas mensais, acres 
cidas de correção monetária e juros de 1% ao mês; o não pagamento de qualquer das prestações 
implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao executado 
a multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, vedada a oposição de embargos, ficando 
os executados advertidos de que, não interpostos embargos no prazo legal, presumir-se-ão aceitos, 
como verdadeiros, os fatos articulados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000340-61. 2018.8.26.0244 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVara, do Foro de Iguape, Estado de SP, Dr(a).Fausto Dalmaschio Ferreira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Joselita Souza Silva,CPF 972.010.068-00,que Momentum Empreendimento 
Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 36.398,13 (Abril/2019), que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), 
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Iguape, aos 12 de setembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1022594-92. 2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 11ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Santa Rosa 
Sayegh, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) coexecutado Jose Justino Zilio, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF Nº 874.483.358- 04, que Redfactor Factoring E Fomento Comercial 
S/A ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 70.954,89, referente a 
confissão de dívida firmado ao cliente, a qual se comprometeram a saldar o débito e não foi 
cumprido. Fica o Executado citado por meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou 
garantir a Execução, sob pena de ser convertido o arresto em Penhora sobre o imóvel objeto da 
matrícula nº 180.243 e 355.040, do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo SP, em 
penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso não pague a dívida 
exequenda ou garanta a Execução, fica o Executado intimado por meio deste edital para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos do art. 915 do CPC. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1046457-23. 2017.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Valdemir Aparecido de Campos, brasileiro, solteiro, construtor, RG Nº 22.120.605-X, 
CPF Nº 113.299.428-41, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 2.493,02, referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, 
da Quadra BF, do Loteamento Ninho Verde II ECO Residence). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais.  

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0005140-42.2010. 
8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São 
Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MILENE CAROLINA MAUTONE, 
Brasileira, CPF 225.579.778-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora da requerida da quantia de R$ 
24.139,58 (Abril/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes, vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO 
por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007475-27.2014.8.26.0704. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUÍS ANTÔNIO FERREIRA 
VASCONCELLOS, Brasileiro, CPF 899.617.737-72, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, requerendo o 
pagamento do débito relativo ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMADO(A) 
de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no 
valor de R$ 8.344,39 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos 
do artigo 701 do CPC, ficando, ainda, ciente que o recibo que acompanha esta carta valerá como 
comprovante que esta citação/intimação se efetivou. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2019. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004178-53.2019.8.26.0704 O(A) 

MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBSON OLIVEIRA REIS, 
Brasileiro, CPF 117.367.446-23, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO – Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de r$ 12.159,27(valor em 30/06/2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2019. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001604-64.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a GISLENE DA SILVA TRINDADE, CPF 316.863.278-38, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$36.616,13(Jan/2014), referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 
quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002695-13.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SIMONE MUNIZ BARRETO SILVA, Brasileiro, CPF 344.882.388-07, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a quantia de R$ 
14.729,31, decorrente de inadimplemento de prestações de serviços educacionais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa, ficando isento das custas processuais, ou ofereça 
embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 701/702 do 
CPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1032301-89.2014.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
BRUNO GARCIA SANTOS, CPF 229.837.988-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA realizada 
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BacenJud, conforme extrato/certidão disponibilizado na 
internet, bem como do prazo de 5 (cinco) dias para, se o caso, apresentar impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2019. 

Lucas Rizzi/ANSA

Prestes a completar 20 
anos no país, o cozinhei-
ro da Sardenha iniciará 

uma aventura inédita em sua 
bem-sucedida trajetória na cena 
gastronômica de São Paulo. Um 
dos restaurantes de Loi na capital 
paulista, o Mondo Gastronômico, 
marcará sua primeira participa-
ção na Settimana della Cucina 
Regionale Italiana (Semana da 
Cozinha Regional Italiana), cuja 
oitava edição acontece entre os 
próximos dias 21 e 27.

Já tida como um dos eventos 
mais aguardados do calendário 
gastronômico paulistano, a 
Settimana traz um chef de cada 
uma das 20 regiões da Itália para 
cozinhar em 20 restaurantes de 
São Paulo.

“Tudo parece ter sido feito 
para festejar. Para mim, será 
uma grandíssima oportunidade. 
Quando me convidaram, aceitei 
na hora”, contou Loi, durante a 
festa de lançamento do evento, 
realizada na residência ofi cial 
do cônsul-geral da Itália em São 
Paulo, Filippo La Rosa.
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Restaurantes de SP vivem 
expectativa por ‘semana italiana’
Salvatore Loi é um dos mais renomados chefs italianos no Brasil.

Mil-folhas de polvo que será servido no restaurante 

de Salvatore Loi.

O Mondo Gastronômico rece-
berá o chef Giacomo Campodo-
nico, da Ligúria, que cozinhará 
receitas como mil-folhas de 
polvo com batata temperada e 
milho verde, nhoque de batata e 
azeitona com camarão e lulinhas 
ao molho de tomate fresco e 
torta sacripantina, uma sobre-
mesa tradicional dessa região 

do noroeste da Itália e que leva 
pão de ló, licor de amaretto e 
chocolate. “A gastronomia da 
Ligúria é importantíssima e mar-
cante, com azeites, manjericão, 
pinoli, queijos, peixes. O menu 
do Giacomo será uma belíssima 
viagem para o cliente, que vai se 
apaixonar e querer conhecer a 
Ligúria pessoalmente”, disse Loi.

Outros restaurantes paulista-
nos também estão na expectativa 
pela Settimana della Cucina 
Italiana, como o Spadaccino, de 
Paula Lazzarini. Especializada na 
culinária de Bolonha, na Emília
-Romagna, a casa receberá o chef 
Claudio Rocchi, que apresentará 
em São Paulo a tradição do Lazio. 
Já o Supra di Mauro Maia recebe-
rá Alessio Marrangoni, da região 
de Abruzzo, no centro da Itália, 
com um menu que inclui minial-
môndegas de queijo pecorino e 
ovo, ravióli de carne bovina ao 
açafrão, cordeiro ao forno com 
trufa negra e fi lé de robalo com 
recheio de crustáceos e purê de 
grão-de-bico.

“Estamos bastante ansiosos. 
Abruzzo é uma região muito 
boa, que tem tanto mar quanto 
terra, vamos usar tartufo fresco 
em um dos pratos. O público 
pode esperar bastante coisa 
boa”, disse Maia. Os preços dos 
menus vão de R$ 78 a R$ 169 
no almoço (entrada, primeiro 
ou segundo prato e sobremesa) 
e de R$ 130 a R$ 259 no jantar 
(entrada, primeiro e segundo 
pratos e sobremesa).

A
N

SAEm um mundo com dezenas 
de milhões de descendentes de 
italianos, descobrir as próprias 
origens no Belpaese é um sonho 
de muitos, porém que muitas 
vezes acaba ofuscado pelo bri-
lho de pesos-pesados do turis-
mo internacional, como Roma, 
Milão, Veneza e Florença. Mas 
o Ministério das Relações Exte-
riores vem buscando maneiras 
de atrair a atenção de viajantes 
para regiões menos conhecidas 
do país e de fortalecer os laços 
com aqueles que têm o sangue 
italiano, mas nasceram em ou-
tras partes do mundo.

Uma dessas iniciativas é a 
“Guida alle Radici Italiane”, 
um guia turístico gratuito e 
dedicado aos que desejam se 
aventurar na busca por suas ori-
gens. O projeto foi desenvolvido 
pela associação Raiz Italiana, 

Guia une turismo e busca pelas raízes italianas
que ajuda ítalo-descendentes 
no exterior a se conectarem 
com seus berços familiares. No 
Circolo Italiano, em São Paulo, a 
presidente da entidade, Marina 
Gabrieli, conta que a iniciativa 
nasceu de sua pesquisa de 
doutorado e inicialmente era 
voltada para os ítalo-descen-
dentes na Argentina, mas logo 
ganhou corpo e hoje é pensada 
para toda a comunidade italiana 
no exterior.

Lançado recentemente, o 
primeiro volume tem versões 
em italiano, português, inglês e 
espanhol e apresenta informa-
ções sobre festas, gastronomia 
e personalidades locais, além 
de uma lista de arquivos onde 
é possível buscar documen-
tos sobre sua família. O guia 
aborda quatro das 20 regiões 
da Itália - Abruzzo, Basilicata, 

Emilia-Romagna e Puglia -, mas 
já há planos para expandi-lo a 
outras partes do país. “Estamos 
em missão na América Latina 

e, uma vez terminada a viagem, 
pensaremos no segundo volu-
me”, diz Gabrieli (Lucas Rizzi/
ANSA). 

Vista de Matera, Capital Europeia da Cultura em 2019. 
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Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: WALLACE DE OLIVEIRA REGIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/02/1995, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Novais Regis e de Sonia Regina de Jesus 
Oliveira Regis; A pretendente: JESSICA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 
12/05/1997, analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciana Aparecida de Souza.

O pretendente: MARCOS PAULO DIAS MAXIMO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/01/1991, analista de sistemas, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Maximo e de Mercia Dias Maximo; A pretend-
ente: STEFANI FERRAZ DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1992, 
professora, natural de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gerson Domingos dos Santos e de Valdecy Silva Ferraz.

O pretendente: KILDER DELFINO SILVA SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/06/1992, armazenista, natural de Lajinha - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Saulo Delfi no Soares e de Marcia Aparecida Joaquim Soares; 
A pretendente: RAISSA SALVIANO CENTOLANZA, brasileira, solteira, nascida aos 
26/02/1997, estudante, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Michele Centolanza Junior e de Lígia Severina Teixeira Salviano.

O pretendente: JANDEILSON DE LIMA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/11/1984, auxiliar administrativo, natural de Guarabira - PB, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Praxedes da Silva Irmão e de Maria de 
Lima Silva; O pretendente: DIEGO PAIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/07/1990, 
maquiador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Regina Celia Pais.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA ROCHA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 11/11/1969, operador de máquinas, natural de Timon - MA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Rocha e de Maria do Rosário Oliveira 
Rocha; A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida 
aos 18/05/1972, sub gerente, natural de Água Branca - AL, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo Marques de Souza e de Rita Gomes de Souza.

O pretendente: ANTONIO BENEDITO CORREIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/10/1967, cabeleireiro, natural de São Benedito - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco das Chagas Correia e de Maria Rosa Correia; 
A pretendente: MARIA LUISA CAMILO DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/06/1961, cabeleireira, natural de São Benedito - CE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Pedro de Sousa e de Rita Camilo de Sousa.

O pretendente: DIRCEU RODRIGUES VIANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/04/1979, 
soldador, natural de Itamaraju - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de David Rodrigues da Silva e de Jovenilde Marques Viana; A pretendente: ELAINE 
MARIA BARRETO PETRAGLIA, brasileira, solteira, nascida aos 07/03/1979, enfermeira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alcidio Petraglia e de Josefa Maria Barreto Petraglia.

O pretendente: ALÍRIO DE JESUS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/05/1979, 
repositor, natural de Laje - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Epifânio de Souza e de Matildes Florinda de Jesus; A pretendente: ANA LÚCIA 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 21/07/1984, cozinheira, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Placido 
Pereira da Silva e de Maria Lúcia da Silva.

O pretendente: WILLIAM BENTO LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/02/1989, 
controlador de acesso, natural de Juquiá - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Clarisvaldo Nonato Lima e de Maria Aparecida Bento Lima; A 
pretendente: ALAIDIA DA SILVA MEDEIROS AREAS, brasileira, solteira, nascida aos 
03/08/1989, do lar, natural de Campos dos Goytacazes - RJ, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Barros Areas e de Genelba da Silva Medeiros.

O pretendente: KLEBER PEREIRA DO CARMO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/06/1985, assistente jurídico, natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luís do Carmo e de Maria dos Anjos Pereira 
do Bonfi m; A pretendente: VANESSA LUIZ PEREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 
11/02/1985, assistente de compras, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Vaz Pereira e de Florisa Luiz Ferreira.

O pretendente: JOSÉ BERNARDO BARBOSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/08/1942, motorista, natural de Itaverava - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Bernardo Barbosa e de Maria Izabel de Carvalho; A pre-
tendente: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 18/11/1950, cabeleireira, natural de Feijó - AC, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Izaura Vale da Silva.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 02/10/1982, 
cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Maria Rosa Pereira; A pretendente: BIANCA DE OLIVEIRA SANTOS, 
brasileira, divorciada, nascida aos 12/08/1984, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalicio Bastos dos Santos 
e de Fatima Aparecida de Oliveira Santos.

O pretendente: DANILO SILVA SAMPAIO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/12/1991, tratador de animais, natural de Mairi - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juraci Gonçalves de Oliveira e de Cleonice Silva 
Sampaio Oliveira; A pretendente: LETÍCIA DA SILVA GOMES, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/09/1992, de serviços domésticos, natural de Mairi - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Zacarias de Jesus Gomes e de 
Margarida da Silva Gomes.

O pretendente: ALAN VICTOR SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/1998, garçom, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Luiz Santos e de Maria Katia Silva de Castro; A preten-
dente: FABIANA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 15/08/2000, auxiliar 
de cozinha, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Jose dos Santos e de Vanusia dos Santos.

O pretendente: JARDEL APRIGIO PINHEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/12/1996, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Gizaldo Amorim Pinheiro e de Jocilene Aprigio dos Santos; A pretendente: 
JULIANNA DOS SANTOS ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 21/05/1997, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Gerson Araujo Filho e de Rosinalva Ribeiro dos Santos.

O pretendente: JOÃO MENDES LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/09/1988, 
tecnico de telecomunicação, natural de Águas Formosas - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Ferreira Lopes e de Salvina Mendes da Silva; 
A pretendente: EDILEIA NERES VIANA, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/1991, do 
lar, natural de Águas Formosas - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Celeodir Gonçalves Viana e de Lidia Neres Vieira

O pretendente: DEMÉTRIUS FRAZÃO BASILE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
07/07/1976, engenheiro elétrico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Basile Filho e de Dolorita Rodrigues Frazão Basile; 
A pretendente: SABRINA SILVA SABINO, brasileira, solteira, nascida aos 02/04/1996, 
engenheira elétrica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Benigno Sabino e de Elenice Nazare Silva Sabino

O pretendente: ERINALDO TORCATE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/09/1985, ajudante de pintor, natural de São Miguel do Tapuio - PI, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Torcate da Silva e de Maria 
José da Silva; A pretendente: MARIA RITALINA SOUZA DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/11/1986, do lar, natural de Sátiro Dias - BA, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cornelio Amaro dos Santos e de Maria 
José Alves de Souza.

O pretendente: ELSIO APARECIDO LACHES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/09/1960, motorista, natural de Bauru - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Laches e de Teodora Laches; A pretendente: DALVA SANTOS 
DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 28/07/1968, técnica de enfermagem, nat-
ural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elizeu 
Rodrigues da Silva e de Maria José dos Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/04/1987, 
engenheiro mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Carlos da Cruz e de Rita Rosa da Silva Cruz; A pretendente: 
ALINE DE JESUS LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 24/06/1990, operadora de 
telemarketing, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Amilton Gonçalves Lima e de Valdete Lina de Jesus.

O pretendente: ALEX LHERISSE, haitiano, solteiro, nascido aos 18/08/1987, auxiliar 
de serviços gerais, natural de República do Haiti, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lemonta Lherisse e de Delicia Louis; A pretendente: EUNICE 
PARMY, haitiana, solteira, nascida aos 24/12/1994, do lar, natural de República do Haiti, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celius Parmy e de Marie 
Desirenne Andre.

O pretendente: FABRICIO DA SILVA FELIX, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/10/1985, 
técnico em redes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Freitas Felix e de Ana Maria da Silva Felix; A pretendente: 
DIANE CUNHA DA SILVA GONÇALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 27/09/1995, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ezequias da Silva Gonçalves e de Dione Cunha de Oliveira.

O pretendente: EDILSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/02/1982, 
vendedor, natural de Junqueiro - AL, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Elizeu Januario da Silva e de Maria José da Conceição; A pretendente: 
PATRICIA CRISTIANE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/04/1983, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Severino Francisco da Silva e de Maria Aparecida Monteiro.

O pretendente: JULIO CESAR MENDEZ BERNAL, venezuelano, solteiro, nascido aos 
12/08/1981, auxiliar de cozinha, natural da Venezuela, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Heriberto Mendez e de Carmen Adelaida Bernal; A pretendente: 
YINESKA KARINA ESCALONA, venezuelana, solteira, nascida aos 14/04/1984, do 
lar, natural da Venezuela, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raiza Josefi na Escalona.

O pretendente: FABIO SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/07/1978, 
auxiliar de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Sergio da Silva e de Neyde de Souza Silva; A pretendente: 
CARMELITA SOUZA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/08/1972, de 
serviços domésticos, natural de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Milton Francisco dos Santos e de Ednalva Souza de Jesus.

O pretendente: RENATO DOS SANTOS VIANA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/01/1967, esfi heiro, natural de Triunfo - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José dos Santos Viana e de Erenita Tenório Viana; A pretendente: 
MARIA DO CARMO DE JESUS RODRIGUES, brasileira, viúva, nascida aos 07/06/1965, 
do lar, natural de Canaã - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Donato Rosa e de Maria da Conceição de Jesus.

O pretendente: MAURÍCIO RODRIGUES SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/09/1991, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agenor de Sena Santos e de Imbelina Rodrigues de Almeida Santos; 
A pretendente: ARIANE SANTOS NEVES, brasileira, solteira, nascida aos 13/02/1992, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sidney Isaias das Neves e de Almeriza dos Santos Ferreira.

O pretendente: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/12/1991, analista pleno, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Miranda e de Carmen Luiza Sales de Azevedo 
Miranda; A pretendente: NATALIA GARCIA DE GOES, brasileira, divorciada, nascida aos 
10/01/1987, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Rogério de Goes e de Regina Selis Baptista Garcia de Goes.

O pretendente: JONAS CANDIDO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/03/1996, 
natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Paulo Lopes Teixeira e de Joelma Moisés Candido Teixeira; A pretendente: 
DÉBORA LIMA DE MIRANDA, brasileira, solteira, nascida aos 16/09/1999, atendente 
de loja, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Cezar Carneiro de Miranda e de Girlândia Lima dos Santos.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/02/1984, professor, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nanias Nascimento e de Juciara de Souza Nascimento; 
A pretendente: FLAVIA GONSALVES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
20/08/1984, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Barbosa da Silva e de Elza Gonsalves da Silva.

O pretendente: EDNALDO CAETANO NUNES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/03/1974, técnico em informática, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Caetano Nunes e de Rita Zanardo Nunes; 
A pretendente: ELIANA ROSA ROMÃO, brasileira, solteira, nascida aos 01/08/1973, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Romão e de Minadabe Rosa Romão.

O pretendente: RONILDO PINHEIRO PRATES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/02/1978, cozinheiro, natural de Mortugaba - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rocha Prates e de Cecilia Pinheiro Prates; A pretend-
ente: GABRIELA BRUNA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/01/1990, de 
serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Tereza Teodoro da Silva.

O pretendente: FLAVIO MENDES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/01/1984, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Mendes de Oliveira e de Cleide Maria de Oliveira; A 
pretendente: LUZINETE SANTOS CILIRA, brasileira, solteira, nascida aos 11/09/1989, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Cilira e de Enedina Hermenegilda dos Santos.

O pretendente: WESCLEY OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/05/1987, coordenador de eventos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Oliveira da Silva e de Alaide Oliveira da 
Silva; A pretendente: JENIFFER COELHO DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
30/11/1988, bancária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Renildo Serafi m da Silva e de Cathie Cano Coelho.

O pretendente: OTALÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/10/1988, porteiro, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Risonete Maria de Oliveira; A pretendente: FRANCIELE ALVES 
DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 11/09/1993, de serviços domésticos, natural 
de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Nilsa Alves.

O pretendente: GEISIEL REGIS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/06/1995, padeiro, natural de Igrapiúna - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Anatólio dos Santos e de Ana Lúcia Regis dos Santos; A preten-
dente: LUANE DA SILVA REGIS, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1993, auxiliar 
de almoxarifado, natural de Igrapiúna - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Esmeraldo Martins Regis e de Jucélia Alice da Silva Regis.

O pretendente: JOSÉ EDSON DOMINGOS DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/09/1992, conferente de matérias, natural de Recife - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Domingos de Araújo e de Rozinete Maria 
Felipe de Araújo; A pretendente: LETÍCIA ADELE SCIAMANNA, brasileira, solteiro, 
nascida aos 08/05/1990, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucio Sciamanna e de Maria Augusta de Vascon-
celos Sciamanna.

O pretendente: JOÃO RUFINO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/12/1991, auxiliar de serviços gerais, natural de Jaguaquara - BA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rufi no dos Santos e de Antonia 
Nascimento Pereira; A pretendente: MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS CAR-
DOSO, brasileira, divorciada, nascida aos 29/12/1977, cozinheira, natural de Buriti dos 
Lopes - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Espedito Martins 
Cardoso e de Tereza Lira Arcelino dos Santos Cardoso.

O pretendente: ALEXANDRE SOUZA DOS ANJOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/03/1981, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Claudio dos Anjos e de Alaide Arcanja dos Anjos; A pretendente: 
MICHELY LAÍS DA SILVA BARBOSA, brasileira, divorciada, nascida aos 06/08/1992, 
recepcionista, natural de Serra Talhada - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Barbosa da Silva Neto e de Nilda Maria da Silva Barbosa.

O pretendente: VINICIUS GUERRA MARQUES E SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/08/1999, auxiliar de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Marques da Silva e de Elisangela da Silva 
Guerra; A pretendente: MAYARA GONÇALVES SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 
08/07/2000, jovem aprendiz, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Costa Sousa e de Maurilda Armerinda 
Gonçalves de Amorim.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/11/1997, reciclador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Jose Ferreira e de Josefa Ferreira dos Santos; A 
pretendente: AUZINETE DO CARMO LIMA FERRAZ, brasileira, solteira, nascida aos 
05/10/2001, do lar, natural de Serra Talhada - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laércio Gomes Ferraz e de Eliane Alves Lima.

O pretendente: SERGIO MARTINS DE ARAUJO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/06/1961, corretor de móveis, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcilio Martins de Araujo e de Odette Celestino de Araujo; 
A pretendente: SILMARIA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 
09/04/1969, cuidadora de idosos, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Emidio Alves de Oliveira e de Gildete Souza Santos.

O pretendente: MARCOS APARECIDO RODRIGUES SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 18/06/1990, carpinteiro, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aprigio José dos Santos e de Maria 
Rodrigues da Silva; A pretendente: SANDRA DA CONCEIÇÃO PINHO, brasileira, 
divorciada, nascida aos 25/11/1981, de serviços domésticos, natural de Inhambupe - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel Moreira Pinho e 
de Maria da Conceição.

O pretendente: ALAN PANTALEÃO CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 29/06/1998, analista de saque, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alan Pantaleão Cavalcante e de Viviam Leite de 
Oliveira; A pretendente: HILDA DE SOUZA ASSIS, brasileira, solteira, nascida aos 
25/06/2001, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivo Jose de Assis e de Maria de Souza Almeida.

O pretendente: RODRIGO WANDENKOLK DA PAIXÃO BERNAT, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 13/08/1988, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cristiano da Paixão Bernat e de Nilza 
Wandenkolk; A pretendente: MAYSA LIMA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
01/06/1999, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Oliveira dos Santos e de Derlinda Lima 
Moreira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ LUCAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/09/1995, 
garçom, natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Inácio da Silva e de Josefa Maria dos Santos Silva; A pretendente: KAROLAY 
PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/09/1998, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marco Aurelio dos Santos e de Cirlene Pereira Alves.

O pretendente: FERNANDO SEVERINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/12/1988, tecnico de enfermagem, natural de São José de Piranhas - PB, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino Neto e de Maria Leda 
dos Santos; A pretendente: BEATRIZ DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 20/03/1996, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Ramos dos Santos 
e de Francisca Zilnar Gonçalves de Albuquerque.

O pretendente: MATHEUS JOSE SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 04/02/1999 , 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Honorio da Silva Filho e de Adriana Idalina Neta Silva; A 
pretendente: LARYSSA DE ARAUJO NATAL, brasileira, solteira, nascida 04/01/1999, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alexandre Natal e de Viviane Oliveira de Araujo Natal.

O pretendente: FELIPE PAULINO DE ANDRADE ALVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/07/1985, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Andrade Alves e de Claudete Pau-
lino; A pretendente: ELAINE APARECIDA VITÓRIA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/05/1985, cozinheira, natural de Cipotânea - MG, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Glória Braz Vitória.

O pretendente: SANDRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/02/1974, 
instalador de som automotivo, natural de Coronel Fabriciano - MG, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Acrisio de Oliveira e de Joana 
Ferreira de Oliveira; A pretendente: DEISE DA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/02/1984, condutora de transporte escolar, natural de Taboão da Serra 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizeti Cardozo 
Ferreira e de Eliana da Silva Ferreira.

O pretendente: CLÁUDIO DO AMOR DIVINO LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/04/1987, farmacêutico, natural de Sapeaçu - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito de Oliveira Lima e de Maria do Amor Divino 
Lima; A pretendente: VALDINEIA PAULA SILVA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/11/1992, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Paulo dos Santos e de 
Maria Paula da Silva.

O pretendente: ROBSON JOSE BULIK, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/11/1989, 
atendente, natural de União da Vitória - PR, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Idinilso José Bulik e de Amélia da Cruz Bulik; O pretendente: 
CESAR FERREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/02/1998, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Ivanilda Ferreira de Lima.

O pretendente: ANTUNINO SIMIÃO DE BARROS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 13/08/1965, empresário, natural de Iporã - PR, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Simião de Barros e de Rita Herminia de 
Araujo; A pretendente: LIDIANA MORAIS DE SOUSA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 26/06/1982, gerente comercial, natural de Parnaíba - PI, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Belarino de Sousa e de 
Lidia Oliveira de Morais.

O pretendente: AFONSO ANASTÁCIO GONÇALVES, brasileirao, solteiro, nascido 
aos 15/04/1953, eletricista, natural de Guaraciaba - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paulino Gonçalves e de Maria Delfi na Gonçalves; 
A pretendente: MARIA APARECIDA DE FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 
25/10/1963, auxiliar de limpeza, natural de Guaraciaba - MG, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Fidência de Freitas.

O pretendente: JAIR VIANA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/09/1977, operador de maquina, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Viana de Oliveira; A pretendente: VAL-
CILÉIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/04/1983, porteira, natural 
de Rio Pardo de Minas - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Clemente Exupério dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: ELIOMAR LIMA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/01/1996, técnico de enfermagem, natural de Castro Alves - BA, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Faustino Amaral de Jesus e de Ivonilda 
Oliveira Lima de Jesus; A pretendente: VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA, bra-
sileira, viúva, nascida aos 11/08/1989, técnica de enfermagem, natural de Ipiaú - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valtemi Miranda dos 
Santos e de Florisbete Aderno Almeida Santos.

O pretendente: CELSO MOREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/01/1962, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Moreira da Silva e de Zuleika Moreira da 
Silva; A pretendente: SORAIA CONCEIÇÃO RIBEIRO COSTA, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 28/06/1965, auxiliar de saúde bucal, natural de Castanhal - PA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Narciso Alves Costa 
e de Maria Campos Ribeiro.

O pretendente: JURANDIR DOS SANTOS VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 17/01/1985, chapeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sebastião Vieira e de Maria da Conceição 
dos Santos Vieira; A pretendente: CAMILA MERENCIO DE OLIVEIRA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 20/03/1989, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cosmo Neto de Oliveira e de Maria 
José Merencio de Oliveira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: FABRICIO AUGUSTO LENINE GASPARRI, estado civil divorciado, 
profi ssão empresário, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 26/11/1979, 
residente e domiciliado em Osasco - SP, fi lho de Elcio Gasparri e de Maria Aparecida 
Gasparri. A pretendente: CIBELE ARIOZA SABINO, estado civil divorciada, profi ssão 
empresária, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (20/07/1971), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Octavio Francisco Sabino e de 
Celina Arioza Sabino. Obs.: Edital recebido do Ofi cial de Registro Civil do 1º Subdistrito 
de Osasco - SP.

O pretendente: MATHEUS SEBASTIANY, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Romelândia - SC, no dia 22/07/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sadi Sebastiany e de Mariváni Menegatt Sebastiany. A pretendente: 
BIANCA RENZI PASQUALIN, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (04/05/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mauro Pasqualin Junior e de Neide Marcia Ferreira.

O pretendente: ALAN BRAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instrutor de trânsito, 
nascido em Santo André - SP, no dia 16/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Maria da Conceição de Oliveira Braz. 
A pretendente: LETÍCIA RAMOS DE MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de departamento pessoal, nascida  nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (24/03/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Bastos de 
Medeiros Junior e de Vania Ramos de Medeiros.

O pretendente: ALEX DO NASCIMENTO COELHO, estado civil divorciado, profi ssão 
bancário, nascido em Guarulhos - SP, no dia 24/04/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Benvindo Coelho e de Maria Silene Ca-
valcanti do Nascimento. A pretendente: CAMILA NIETO BOVE, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (13/06/1986), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de MIguel Carlos Bove e de Obdulia 
Nieto Diaz Bove.

O pretendente: JOSEPH RAUL FERNANDES GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Serra Talhada - PE, no dia 25/03/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdicio Fernandes dos Santos e 
de Maria Neuma Gonçalves dos Santos. A pretendente: LETÍCIA MARTINS CAMILO, 
estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Suzano - SP, no dia 
(06/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Fortunato Camilo e de Maria Jose Martins Camilo.

O pretendente: MARCELO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nas-
cido em Juiz de Fora - MG, no dia 28/01/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jair Moreira e de Glória Reginaldo. A pretendente: ROSÂNGELA 
ROCHA VIANA, estado civil solteira, profi ssão representante comercial, nascida em Gua-
rulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (20/01/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Milton Rocha Viana e de Nelzita Viana.

O pretendente: ALAN SOUSA FURTADO, estado civil solteiro, profi ssão almoxarifado, 
nascido em São Luis - MA, no dia 20/10/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Florismar Sousa Furtado. A pretendente: ELEN RIBERA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no 
dia (11/05/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Elio 
Ribera Soliz e de Adriana Maria Dantas da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

A pretendente: ELIZABETE ALBUQUERQUE DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Pilar - AL, data-nascimento: 27/03/1970, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Paixão da Silva e de Maria Anunciada 
Albuquerque da Silva. A pretendente: SHEILA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: divorciada, naturalidade: Juazeiro do Norte - CE, data-nascimento: 
17/09/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gerson Pereira da 
Silva e de Socorro Pereira da Silva. R$12,90
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Você não precisa estar na moda para

construir um estilo próprio.

A palavra moda gera reações diversas nas 
pessoas.

Em alguns, causa fascínio. Em outros, re-
púdio. Mas é possível fazer parte dessa 
engrenagem sem ser massacrado por ela. 

Estar na moda gera um efeito sedutor nas pes-
soas a nossa volta, pois quando usamos alguma 
combinação qualquer de roupas e acessórios 
que está incluída temporariamente nesta cate-
goria, é possível fazer  com o que está passando 
simultaneamente na TV, o que toca nas rádios 
e o que circula na internet. 

E também com os movimentos políticos, 
migratórios e confl itos étnicos… Tudo isso 
pode ser cristalizado em uma imagem, como 
um retrato de uma época, e fragmentada em 
pequenos símbolos.

Moda está inserida em um conjunto de indús-

trias (têxtil, de couro, esportiva, alta-costura, 

fast-fashion…), que usa destes sinais do hoje 

e do agora como estímulos para vender seus 

produtos. E assim, o primeiro sutiã deixa de 

ser só isso e passa a ser um passaporte para 

a vida adulta. 

O sapato anunciado nas páginas da revista 

não serve apenas para calçar os pés, mas 

imprime status. O decote e a cauda que de-

terminada celebridade usou na premiação de 

cinema será reproduzida infi nitas vezes por 

costureiras de vestidos de festa. 

Tudo isso, porém, ainda está no campo da 

oferta. São empresas fazendo uma sugestão 

do uso do que eles têm a oferecer. Sempre 

retratando os clientes como pessoas felizes 

e bem-sucedidas. 

Estilo, contudo, é completamente diferente

de moda. É o conjunto de escolhas que faze-

mos ao nos vestir pela manhã, ao nos preparar 

para uma festa e mesmo quando optamos por 

peças confortáveis, que não parecem arruma-

das demais. Parecer desarrumado é também 

um estilo: o relaxado. 

Você não precisa estar na moda para cons-

truir um estilo próprio. Tampouco garante 

algum estilo se estiver vestindo exatamente 

o mesmo look da capa da revista, ofuscando 

sua identidade. Estilo pode mudar ao longo 

da vida, mas está sempre ligado à nossa per-

sonalidade. Pode ser lapidado, mas não tem 

certo ou errado. Pode ser temperado com 

itens de moda, mas às vezes precisa ser o mais 

simples possível. 

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

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

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

Moda e estilo
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 

Taphorn

Ação

Este é um bom dia para realizar as coisas. Dê uma olhada 
em alguns de seus projetos inacabados e decida se eles devem 
entrar na ‘pilha de liberações’, pois é hora de deixar ir. Existe 
o ‘Eu devo fazer esta pilha sozinho’, e é nisso que você deve 
trabalhar. Lembre-se, você pode pedir ajuda com eles, apenas 
saiba que é a pilha que você precisa fazer. E não se esqueça 
também da pilha de ‘descartáveis’, pois é hora de deixar toda 
a bagagem desnecessária que apenas o sobrecarrega, tornando 
a vida mais difícil do que poderia ser. Pensamento para hoje: 
Use bem o presente do “tempo” que você recebeu. 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.

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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VALOR VARIÁVEL DE PRÓ-LABORE MENSAL
Sócio de empresa do regime presumido pretende efetuar retirada 
de pró-labore, conforme o faturamento mensal, podendo variar 
todo mês, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE COMUNICAR AS FÉRIAS PARA TRABALHADOR 
INTERMITENTE?

Esclarecemos que não há previsão legal específica, mas o trabalhador 
intermitente é um empregado celetista como qualquer outro, desta 
forma, entende-se que a ele deve ser feita a comunicação de férias com 
30 dias de antecedência como qualquer outro empregado.

BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE
Empresa possui alguns funcionários que pediram e utilizam o benefício 
do Vale-Transporte, entretanto vindo de carro próprio todos os dias, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EFETIVAR APRENDIZ
Empresa que possui aprendiz cursando, poderá efetivá-lo sem baixar 
o contrato com a entidade de aprendizagem? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ONDE O SÓCIO PROPRIETÁRIO É O PRESTADOR DO SER-
VIÇO, É NECESSÁRIO TER O PPRA E O PCMSO?  

Esclarecemos que se não há empregados o PPRA e PCMSO não são 
necessários. Base Legal – NR 7 e NR 9.

ENTREGA FORA DO PRAZO
Empresa no regime de lucro presumido pretende entregar o eSocial, 
DCTFWeb e o REINF fora do prazo, existe multas, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO
Premiação por desempenho incide Imposto de Renda? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: HUGO HENRIQUE DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/02/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Pedroso de Camargo e de Veridiana 
Teixeira de Camargo. A pretendente: PRISCILA FREITAS DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/06/1994), 
residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Teobaldo Oliveira dos 
Santos e de Andrea Serafi m de Freitas.

O pretendente: VAGNER CORREIA SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Baixa Grande, BA, no dia (27/10/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Borges Sampaio e de Maria 
Zita Correia Sampaio. A pretendente: PAULA KAROLLYNE SILVA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão gestora de recursos humanos, nascida em Itapissuma, 
PE, no dia (21/04/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Ricardo dos Santos e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: FÁBIO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Teresina, PI, no dia (28/11/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira da Silva e de Cristina Maria da Silva. A 
pretendente: MARIA ELIANE DOS ANJOS MATOS, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Miranda do Norte, MA, no dia (08/10/1988), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucivalber Matos e de Maria 
Francisca dos Santos dos Anjos.

O pretendente: THIAGO DELFINO ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/08/1988), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cláudio Delfi no da Silva e de 
Sandra Cirico da Rocha Silva. A pretendente: FERNANDA LAISE OLIVEIRA CUNHA, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora de crianças, nascida em Teresina, PI, no dia 
(03/03/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
José de Oliveira Cunha e de Valdenira Oliveira e Silva Cunha.

O pretendente: LEANDRO IZOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (26/04/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Izoel da Silva e de Conceição Ramos da Silva. A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão 
orientadora, nascida em Teresina, PI, no dia (06/05/1987), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Oliveira Cunha e de Valdenira 
Oliveira e Silva Cunha.

O pretendente: MARCIO FALCÃO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/04/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Fernandes Junior e de 
Lucilene Seles Falcão. A pretendente: FERNANDA ANNIBAL DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (19/07/1995), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Joilson Miguel dos Santos e 
de Adriana Claudino de Almeida Annibal.

O pretendente: EDMILSON BOSCO SOARES GOMES, estado civil divorciado, 
profi ssão músico, nascido nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia (26/05/1968), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Soares Gomes e de Maria do 
Carmo Gomes. A pretendente: MICHELE DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/01/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Soares Gomes 
e de Eunice Alves de Oliveira Gomes.

O pretendente: VALTESON DA SILVA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Curuça, BA, no dia (04/05/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Victor Felix Dias e de Alzira Alves da Silva. A pretendente: 
JOSELITA TARCISA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (25/10/1977), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Roque da Silva e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS GAMA, estado civil solteiro, profi ssão 
cebeleireiro, nascido em Xique-Xique, BA, no dia (02/09/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ideblando Vitorino da Gama e de Marlene 
dos Santos Gama. A pretendente: JOSENITA LOURENÇO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Garanhuns, PE, no dia (30/04/1976), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Possidonio Lourenço da Silva e de 
Marinete Martins da Silva.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA DONIZETTI, estado civil solteiro, profi ssão líder 
técnico eletrônico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (31/01/1990), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adair Antunes Donizetti e de 
Arlete Berto de Oliveira Donizetti. A pretendente: NATALIA DE MORAES, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de relacionamento, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(19/07/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Roque de Moraes e de Benedita Aparecida de Oliveira Moraes.

O pretendente: JABSON OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Araci, BA, no dia (18/01/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo dos Santos e de Jucineide Silva 
Oliveira. A pretendente: ALINE NUNES DOS AMÔR, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/08/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Araujo do Amôr e de Maria de Fatima Vieira 
Nunes.

O pretendente: JOSIAS AMARO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Gameleira, PE, no dia (15/07/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Domingos Ferreira e de Arlinda Maria 
Ferreira. A pretendente: MARIA TALITA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Recife, PE, no dia (28/07/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Messias da Silva e de Rildevânia Maria 
Nascimento Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO NOVAIS DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão 
aposentado, nascido em Aparecida D'Oeste, SP, no dia (11/03/1956), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Manoel da Silva e de 
Anizia Novais da Silva. A pretendente: MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROCHA, 
estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Rancharia, SP, no dia (18/03/1955), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista do 
Nascimento e de Maria de Lourdes do Nascimento.

O pretendente: ADELINO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Encruzilhada, BA, no dia (05/01/1988), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neidivaldo Alves de Oliveira e de 
Maria Rosa de Jesus. A pretendente: REGIANE NASCIMENTO BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ilhéus, BA, no dia (30/08/1979), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio de Brito e de Regina 
Nascimento.

O pretendente: DEIVID MARCELINO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em União do Palmares, AL, no dia (09/07/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciene Marcelino Barbosa. A 
pretendente: PAMELLA CAROLINE MIRANDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão promotora de vendas, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
no dia (29/09/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ielson Luiz Miranda da Silva e de Maria Martalina da Silva Nascimento.

O pretendente: TIAGO BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/03/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Barboza da Silva e de Valdelucia da 
Silva. A pretendente: SHEILA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/11/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicente da Silva e de Maria Fernandes da 
Silva.

O pretendente: ANTONIO EVANGELISTA FIGUEREDO FILHO, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Itaeté, BA, no dia (13/10/1981), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evangelista Figueredo e 
de Maria Santos. A pretendente: DERLUZIA TRINDADE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em Itaeté, BA, no dia (02/03/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damasio Silva Oliveira 
e de Maria Lopes Trindade.

O pretendente: JOSÉ TEODORO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Carinhanha, BA, no dia (15/06/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leolino Teodoro de Souza e de Marcolina 
Rita do Carmo. A pretendente: HELENA BRANDÃO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Carinhanha, BA, no dia (16/11/1981), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvino Brandão da Silva e de 
Clara Ferreira da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Boa Viagem, CE, no dia (13/07/1983), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Rodrigues da Silva e 
de Lucinete Ferreira da Silva. A pretendente: MARIA LUCIMERE DO NASCIMENTO 
SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Tupanatinga, CE, no 
dia (11/06/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josué Francisco de Souza e de Maria Tereza do Nascimento Souza.

O pretendente: ALEX ALENCAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de loja, nascido em Buritirama, BA, no dia (08/03/1995), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herotides Pereira da Silva e de 
Benilza Alencar da Silva. A pretendente: EDILENE FERREIRA ROSA, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Brasília de Minas, MG, no dia 
(04/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olavo 
Soares Rosa e de Adelia Ferreira Rosa.

O pretendente: PAULO SANTOS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de macânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/03/1977), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Machado e de Damares 
Santos Machado. A pretendente: CLEZIANE NASCIMENTO EVANGELISTA, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Cascavel, PR, no dia (30/05/1976), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel do Nascimento 
Evangelista e de Rita Maria Evangelista.
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Especial

O presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, confi rmou que o plenário da 
Corte irá julgar o cumprimento de 
pena após condenação em segunda 
instância da Justiça na sessão da 
próxima quinta-feira (17)

Felipe Pontes/Agência Brasil

Toffoli já havia dito a jornalistas que marcaria 
o julgamento das três Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade (ADC´s) sobre o assunto 

com pouco tempo de antecedência, alegando ques-
tões de segurança, uma vez que o tema atrai grande 
atenção por ter o potencial de afetar a situação de 
condenados na Lava Jato, incluindo o ex-presidente 
Lula, hoje preso em Curitiba.

No ano passado, Toffoli havia marcado o julgamento 
das ações para 10 de abril, mas acabou retirando-as 
de pauta na semana anterior a pedido da OAB, autora 
de uma das ADC´s. Os autores das outras duas ações 
são os partidos PCdoB e o antigo PEN, atual Patriota. 
A questão gira em torno de saber até onde vigora a 
presunção de inocência prevista na Constituição, se 
até a condenação em segunda instância ou se até o 
chamado trânsito em julgado, quando não cabem mais 
recursos sequer nos tribunais superiores, em Brasília.

O assunto é polêmico dentro do próprio Supremo, 
onde já foi levado ao menos quatro vezes a plenário 
desde 2016 sem que, entretanto, houvesse um posi-
cionamento defi nitivo. Há mais de um ano o relator 
das ADC´s, ministro Marco Aurélio Mello, pressiona 
para que as ações sejam incluídas em 
pauta. Em dezembro de 2018, Marco 
Aurélio chegou a conceder uma liminar 
determinando a soltura de todos os 
condenados em segunda instância que 
se encontrassem presos, entre eles Lula 
e possivelmente outras 130 mil pessoas, 
segundo estimativas do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ).

Recentemente, o ministro Ricardo 
Lewandowski enviou para o plenário 80 
processos, incluindo diversos habeas 
corpus, sobre o assunto, numa tentati-
va de também forçar o julgamento das 
ADC´s. Além de Lewandowski e Marco 
Aurélio, também o decano, ministro 
Celso de Mello, se posiciona claramente 
contra o cumprimento de pena após a 
segunda instância, por considerar que 
a presunção de inocência não pode ser relativizada, 
devendo-se aguardar assim todo o trânsito em julgado 
da sentença condenatória para que alguém possa ser 
considerado culpado.

Na corrente contrária, ministros como Alexandre de 
Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lú-
cia e Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, 
posicionam-se a favor da prisão após segunda instância, 

Supremo julga na quinta ações 
sobre prisão após segunda instância

O tema atrai grande atenção por ter o potencial de afetar a situação de condenados na Lava Jato,
incluindo o ex-presidente Lula.
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por considerar que a presunção de inocência perdura 
somente até a segunda condenação, uma vez que dali 
em diante, nos tribunais superiores, não se volta a 
examinar provas, mas somente se analisa eventuais 
nulidades processuais.

O Supremo já mudou ao menos duas vezes de 
entendimento a respeito da prisão após segunda 

instância. Até 2009, a Corte avalizava o cumpri-
mento antecipado de pena. A partir de então, após 
o julgamento de um habeas corpus (hc) pelo ple-
nário, passou-se a se exigir o trânsito em julgado. 
Em fevereiro de 2016, no julgamento de um novo 
hc, o plenário voltou a autorizar, por 7 votos a 4, o 
cumprimento de pena após condenação em segun-
da instância, entendendo que a medida não viola a 
presunção de inocência.

Desde então, foram abertas as ADC´s pedindo que 
o Supremo declarasse que a presunção de inocência 
perdura até o trânsito em julgado nos tribunais supe-
riores, conforme previsto na Constituição, sustentaram 
os autores das ações. Em outubro de 2016, o plenário 
do STF analisou os pedidos de liminar em duas das 
ações declaratórias de constitucionalidade. Na ocasião, 
foi confi rmada a autorização para a prisão em segunda 

instância, embora por placar com mar-
gem menor, de 6 a 5, ante a mudança 
de posição de Dias Toffoli.

Em novembro daquele ano, no julga-
mento de um recurso extraordinário 
em plenário virtual, a Corte voltou a 
confi rmar o entendimento, por 6 a 4. 
Na ocasião, somente a ministra Rosa 
Weber não se manifestou. 

O assunto voltou ao plenário em abril 
de 2018, na discussão de um habeas 
corpus de Lula, que pediu para ter as-
segurado, preventivamente, o direito de 
recorrer em liberdade de sua primeira 
condenação na Lava Jato.

Por 6 a 5, o plenário negou o pedido 
do ex-presidente, mas com uma mudança de posicio-
namento por parte do ministro Gilmar Mendes, que 
passou a se posicionar contra a prisão após segunda 
instância. O hc somente não foi favorável a Lula devido 
ao voto de Rosa Weber, que, apesar de se dizer contra 
a medida, decidiu “respeitar a colegialidade” e permitir 
a prisão de Lula. Na ocasião, a ministra indicou, porém, 
que votaria em favor do trânsito em julgado quando o 
mérito das ADC´s fosse levado a plenário.

O ex-presidente Lula foi preso poucos dias depois da 
decisão do Supremo, em 7 de abril do ano passado, após 
ter tido sua condenação por corrupção e lavagem de 
dinheiro no caso do tríplex no Guarujá confi rmada pelo 
TRF4. Desde então, Lula já teve seu recurso julgado na 
Quinta Turma do STJ, onde teve a pena reduzida de 
12 anos e um mês para 8 anos e 10 meses de prisão. A 
defesa do ex-presidente, entretanto, entrou com novo 
recurso, pedindo esclarecimentos sobre o julgamento, 
nos chamados embargos de declaração.

Tais embargos ainda não foram julgados, tendo sua 
análise adiada devido a uma licença médica do relator 
da Lava Jato no STJ, ministro Félix Fischer. No mês 
passado, ele foi substituído temporariamente pelo 
desembargador Leopoldo Raposo, do TJ de Pernam-
buco. Ministros como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e 
Rosa Weber mostraram-se, no passado, mais fl exíveis, 
tendo votado em diferentes direções ao longo do tempo 
ou sugerido vias intermediárias, em que seria preciso 
aguardar, por exemplo, o julgamento da condenação 
no STJ, tida como terceira instância, para que um 
condenado pudesse começar a cumprir pena.

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli
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