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“Nós, os cidadãos, 
somos os legítimos 
senhores do Congresso 
e dos tribunais, não para 
derrubar a Constituição, 
mas para derrubar os 
homens que pervertem a 
Constituição”.
Abrahan Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos
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A aprovação do texto 
base da reforma da 
Previdência sinalizou 

positivamente para o merca-
do e, logo, o governo vai par-
tir para as outras reformas, 
como a tributária e a admi-
nistrativa, disse o presidente 
Jair Bolsonaro. “A tributária 
sempre é complicada, há 
muito tempo se tenta e não 
se consegue. Acredito eu 
que a administrativa vai ser 
de menos difícil tramitação”, 
disse em entrevista à im-
prensa, durante sua viagem 
ao Japão.

Bolsonaro agradeceu a 
articulação do presiden-
te do Senado, Davi Alco-

Governo vai partir para as 
outras reformas, como a 
tributária e a administrativa

lumbre.“[Devemos a reforma] 
ao parlamento brasileiro, a 
conscientização da maioria 
que essas reformas são ne-
cessárias para que o Brasil 
não corra risco econômico 
no futuro”, disse. Também 
explicou a decisão do seu 
fi lho, Eduardo, de abrir mão 
da indicação para a embaixada 
do Brasil em Washington para 
se dedicar à sua atuação no 
parlamento. “[Ele tem que ter] 
serenidade, tranquilidade, 
vai ter problema pela frente, 
é uma bancada grande, mas 
acho que ele tem capacidade, 
pela sua experiência, de bem 
conduzir o partido”.

O presidente está em viagem 

ofi cial de dez dias por cinco 
países da Ásia e Oriente Mé-
dio. No seu primeiro destino, 
o Japão, Bolsonaro participou 
da cerimônia de ascensão ao 
trono do imperador japonês 
Naruhito, em Tóquio, e se 
reuniu com o presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelenski. 
Ontem (23), Bolsonaro se reu-
niu com o primeiro-ministro 
do Japão, Shinzo Abe, na bus-
ca por novos negócios com o 
país asiático. A exportação de 
carne brasileira e acordos em 
ciência e tecnologia estiveram 
na pauta.

Bolsonaro também se en-
controu com representantes 
da comunidade brasileira no 

Bolsonaro está em viagem ofi cial de dez dias por cinco países

da Ásia e Oriente Médio.

Japão e com empresários 
japoneses. Mais de 200 mil 
brasileiros vivem no Japão, 
ficando atrás apenas das 
colônias brasileiras nos Es-

tados Unidos e no Paraguai. 
Também participa de um 
banquete oferecido pelo 
primeiro-ministro a todos os 
chefes de Estado presentes 

na entronização do impera-
dor. A comitiva presidencial 
parte para a China, depois 
Emirados Árabes, Catar e 
Arábia Saudita (ABr).

A empresa ítalo-argentina 
Techint é um dos alvos da 67ª 
fase da Operação Lava Jato, 
defl agrada na manhã de ontem 
(23) pela Polícia Federal e que 
apura crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro. A PF 
cumpriu 23 mandados de busca 
e apreensão em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Paraná, e a Justiça 
Federal bloqueou R$ 1,7 bilhão 
dos investigados. 

A suspeita é de que a Techint 
tenha pagado R$ 60 milhões 
em propinas para dirigentes 
da Petrobras. Entre os inves-
tigados estão ex-funcionários 
da estatal, intermediários do 
grupo ítalo-argentino e repre-
sentantes de duas consultorias. 
A nova fase da Lava Jato foi 
batizada como “Tango & Cash”, 
nome que, de acordo com a PF, 
“remete aos valores de paga-
mento das propinas e ao fato 

de que a empresa envolvida 
na investigação pertence a um 
grupo ítalo-argentino”.

“A fim de dar aparência 
de licitude ao pagamento de 
propinas, o grupo empresarial 
investigado repassava valores 
via empresas offshore a ex-
-diretores e ex-gerentes da 
Petrobras, mediante a celebra-
ção de contratos fraudulentos 
de assessoria/consultoria”, 
afi rma a PF. A Techint também 
é acusada de integrar o cartel 
envolvido em esquemas de 
corrupção na Petrobras. 

A empresa foi fundada em 
Milão, em 1945, e atua nos se-
tores de siderurgia, mineração, 
engenharia e construção. Sua 
trajetória sempre foi intima-
mente ligada à América Latina, 
especialmente à Argentina, 
onde a companhia também tem 
sede (ANSA).

Sede da Polícia Federal em São Paulo.

Presidente em exercício, Hamilton Mourão.

Tiro com arco
Os brasileiros Juan Urrejola e Marcus 

Vinícius D’Almeida garantiram o pri-
meiro ouro para o país na modalidade ao 
vencerem ontem (23) a dupla italiana 
Mauro Nespolil e Fabio Tomasulo, na 
fi nal da prova de arco recurvo misto 
(atletas com e sem defi ciência), nos 
Jogos Mundiais Militares (JMM), na 
cidade de Wuhan, na China.  A parce-
ria verde e amarela derrotou a dupla 
adversária por 5 a 4, garantindo o lugar 
mais alto do pódio. Os italianos fi caram 
com a prata; os franceses com o bronze.

Ricardo Botelho/Brazil Photo

José Dias/PR
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A decisão da Anvisa para 
autorizar ou não plantio de 
Cannabis sativa e o registro de 
medicamentos à base de cana-
bidiol - substância derivada da 
Cannabis, planta popularmente 
conhecida como maconha -, 
deve ser concluída até o dia 12 
de novembro. A expectativa do 
presidente da Anvisa, William 
Dib, é a de que “o bom senso 
prevaleça” e a matéria seja apro-
vada pela diretoria da agência.

Dois regulamentos estão 
tramitando sobre a questão. 
Um para autorizar o plantio e 
outro para autorizar o registro 
de medicamentos à base da 
Cannabis sativa. “Dois diretores 

Diretor da Anvisa,

William Dib.

Vossa Majestade do Futebol, 
Edson Arantes do Nascimento, 
o Rei Pelé completou 79 anos 
ontem (23). O jogador marcou 
1.282 gols em toda a carreira. 
O eterno camisa 10 do Brasil 
foi homenageado nas redes 
sociais por diversos clubes e 
instituições. A Fifa publicou um 
vídeo do jogador com a legenda 
“o único jogador a vencer três 
copas do mundo”. 

A mensagem faz referência 
aos titulos conquistados pela 
seleção canarinho em 1958 
(Suécia), 1962 (Chile) e 
1970 (México). O talento de 
Pelé também foi celebrado 
pela CBF que postou uma 
fotografi a do Rei, diante da 
Taça Jules Rimet, junto à 
mensagem “o aniversário é 
dele, mas o presente sempre 
foi nosso” (ABr). 

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, viajou na 
tarde de ontem (23) para 
Lima, no Peru, onde tem reu-
nião sobre a venda de subma-
rinos para a Marinha peruana 
e encontro com autoridades 
e empresários daquele país. 
Com a sua saída do Brasil e 
como o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, também está 
em viagem internacional, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, assumiu a Pre-
sidência da República.

Mourão responde pelo coman-
do do Executivo com a viagem 
do presidente Jair Bolsonaro, 
que faz um giro de dez dias por 
cinco países da Ásia e do Oriente 
Médio. A previsão é que retorne 
ao Brasil no dia 31. Depois do 
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O Banco Central (BC) defi niu 
as regras para a divulgação 
das taxas de conversão de 
gastos em moeda estrangeira 
em cartão de crédito de uso 
internacional. Em circular 
publicada na edição de ontem 
(23) do DOU, o BC determina 
que a taxa de conversão do 
dólar deve fi car disponível nos 
canais remotos de atendimento 
ao cliente, inclusive por meios 
eletrônicos, com acesso direto 
ao público no menu relativo a 
cartões de uso internacional.

A divulgação das taxas de 
conversão deve ser realizada 
independentemente de iden-
tifi cação ou autenticação do 

O cliente fi cará sabendo já no dia seguinte quanto vai 

desembolsar em reais.

Marcello Casal Jr/ABr

Presidente em exercício, Hamilton Mourão 
viaja para o Peru e Alcolumbre assume

vendidos a outros países. “O 
Peru teria que usar o casco e 
aí agregar novos equipamen-
tos, vai pagar pelo casco”, 
explicou ao deixar o Palácio 
do Planalto, antes da viagem. 
O Brasil também está em con-
tato com outros países, como 
Argentina e Chile, para tratar 
dessa cooperação.

Além disso, Mourão se 
reúne com o presidente do 
Conselho de Ministros, com 
o presidente do Peru, Martín 
Vizcarra, com empresários 
peruanos e com os coman-
dantes das forças armadas 
locais, esse último encontro 
para tratar de problemas de 
fronteira. A previsão é que o 
vice-presidente retorne ao 
Brasil amanhã (25) (ABr).

vice-presidente e dos presiden-
tes da Câmara e do Senado, o 
próximo na ordem de sucessão 
do cargo é o presidente do STF.

De acordo com Mourão, a 
Marinha do Brasil tem sub-
marinos que não são mais 
utilizados e que podem ser 

Rei Pelé: o único a 
conquistar três Copas

Empresa italiana é alvo 
de nova fase da Lava Jato

Anvisa: registro do 
canabidiol é questão

de ‘bom senso’

Regras para divulgação 
de taxa de câmbio de 

cartão de crédito
pediram vista do caso separa-
damente mas, considerando o 
prazo regimental, acredito que 
no máximo até 12 de novembro 
será defi nida a votação”, disse 
Dib ontem (23), após participar 
do Fórum Terapias Gênicas 
Avançadas: Geração de valor na 
jornada do paciente e do sistema 
de saúde, em Brasília.

Às famílias dos que dependem 
desse tipo de medicamento – 
usado para o tratamento de 
doenças e sintomas relaciona-
dos à epilepsia, Mal de Parkin-
son, esquizofrenia, autismo, 
ansiedade, insônia, dores e 
infl amações, além de náuseas, 
vômitos e espasmos causados 
por quimioterapia, inapetência 
– o presidente da Anvisa pediu 
paciência, “porque a espera 
resultará em uma proposta mais 
bem elaborada”.

Às pessoas radicais ao uso 
desse tipo de medicação, Dib 
sugere que “estudem mais, 
leiam mais e absorvam mais” 
as informações sobre o tema. 
“Discussões como essa já 
aconteceram há mais de 100 
anos, quando os opiáceos foram 
transformados em substâncias 
importantes para a analgesia, 
para terapias alternativas. Hoje 
em dia já existem mais de 350 
medicamentos aprovados e 
registrados no Brasil, que têm 
origem nos opiáceos (ABr).

usuário, diz a circular. Além 
disso, a taxa de conversão 
deve ter quatro casas decimais 
e deve ser divulgada tanto 
em formato de dados abertos 
(acesso livre para modifi cação 
e compartilhamento), quanto 
em formato fi nal para utilização 
direta pelo público.

Quanto ao histórico, a circu-
lar determina que a informação 
deve abranger as taxas de con-
versão praticadas, no mínimo, a 
partir de 1º de março de 2020, 
até 30 de agosto de 2020. A par-
tir de 1º de setembro de 2020, 
o histórico deve abranger as 
taxas de conversão praticadas, 
no mínimo, nos últimos 180 
dias. O BC também determina 
que o histórico deve conter a 
opção para a consulta da última 
taxa de conversão disponível.

A circular detalha norma 
defi nida no fi nal do ano passa-
do.  A medida passa a valer a 
partir a partir de 1º de março 
de 2020. Com essa medida, o 
cliente fi cará sabendo já no dia 
seguinte quanto vai desem-
bolsar em reais, eliminando a 
necessidade de eventual ajuste 
na fatura subsequente (ABr).

Roberto Jayme/Arquivo Reuters
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O novo papel da 
escola no universo 
dos nativos digitais

Vivemos o boom da 

evolução tecnológica. 

Possibilidades se 

apresentam e novos 

caminhos são trilhados

As facilidades se mos-
tram e se conectam 
em apenas um clique, 

principalmente nos últimos 
20 anos. Neste período, temos 
uma geração totalmente en-
volta desde o nascimento por 
uma cultura digital. Os nativos 
digitais, utilizam as ferramen-
tas tecnológicas de forma 
intuitiva, chegaram às escolas 
com novos comportamentos, 
habilidades, necessidades e 
expectativas. 

Eles precisam, portanto, de 
métodos e sistemas de ensino 
que utilizem os benefícios das 
novas tecnologias. A escola 
precisa evoluir. Nesse sentido, 
o papel das instituições educa-
cionais consiste em encontrar 
o espaço dentro da realidade 
atual e tirar proveito da tec-
nologia para incrementar o 
ensino e a formação dos alunos. 

A escola, o professor e a 
família não perdem o papel na 
responsabilidade de educar. A 
orientação é necessária para 
que o aluno aprenda de manei-
ra correta para potencializar a 
capacidade de discernimento. 
Nesta realidade tecnológica, 
a escola precisa orientar os 
alunos a distinguir as fontes, 
interpretar dados, raciocinar, 
tirar conclusões e desenvolver 
competências. 

O professor não é mais a 
única a fonte das informações. 
E tornou-se o caminho e o fi l-
tro para quem aprende, peça 
fundamental no processo de 
aprendizagem. Com o uso da 
inteligência artifi cial é possível, 
inclusive, identificar como 
cada aluno aprende. Existem 
ações que só uma máquina 
consegue fazer. É muito di-
fícil para um professor, que 
trabalha com 20 a 30 alunos, 
conhecer e tratar cada aluno 
individualmente. 

A tecnologia ajuda nesse 
processo, pois consegue ana-
lisar o desempenho de cada 

um de forma isolada, entender 
quando e como ele incorpora 
os conteúdos e ainda tratá-lo 
de forma personalizada. 

Cabe aos docentes analisar 
os dados, acompanhar e tirar 
o melhor proveito do que os 
meios digitais conseguem 
oferecer. 

É preciso pensar na melhor 
educação neste processo 
homem-máquina e ter os 
dois, professor e tecnologia, 
trabalhando juntos e comple-
mentarmente. Mesmo com 
todos esses ganhos, ainda são 
encontrados alguns entraves, 
mas que vão se rompendo com 
o tempo. 

O uso da internet nos am-
bientes escolares ainda não 
é uma realidade em todos os 
lugares. 

É preciso melhorar muito 
ainda o acesso e, para tanto, 
uma boa e estruturada rede 
interna é fundamental. A 
formação dos professores 
também é outro desafi o a ser 
superado. De acordo com a TIC 
Educação, do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br), 
divulgada em julho de 2019, 
cerca de 92% dos professores 
de escolas públicas e 86% de 
escolas particulares buscam, 
por conta própria, se informar 
sobre novos recursos que po-
dem usar no ensino e sobre 
inovações tecnológicas. 

Investir na atualização do 
professor é essencial para esse 
novo modelo de ensino que se 
apresentou na última década. 
Dessa forma, podemos supor a 
escola do futuro. Provavelmen-
te ela não será muito diferente 
da atual. Porém, é preciso 
gradativamente se adaptar e 
adotar as novas tecnologias. 
Com todas as transformações, 
os pilares professor, aluno e 
espaço escolar serão mantidos. 

O que deve mudar são os 
conteúdos e habilidades que 
se espera do aluno, o formato 
e a dinâmica da sala de aula 
e, sobretudo, a relação de 
comunicação entre os atores 
desse processo. 

(*) - É diretora de Produto da Positivo 
Tecnologia Educacional.

Rebeca Barbalat (*)
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News@TI
Solução em inteligência artifi cial diminui tempo 
gasto com análise de contratos em empresas

@A solução, chamada “Análise de Contratos”, foi desenvolvida 
para o Banco Carrefour e estará disponível para o mercado a 

partir de agora. “Hoje, dentro de uma grande corporação, todos os 
processos precisam ser formalizados. A IA consegue analisar, com 
precisão e efi ciência, se os contratos estão aderentes às regras de 
compliance e do jurídico da empresa”, explicou Guilherme Bordon, 
CEO da Elaw. No caso do Banco Carrefour, uma análise que deman-
dava 10 dias de análise por um advogado, agora é feita em menos de 
5 minutos (https://elaw.com.br).

Arch inova em dashboards de gestão à vista 

@A Flex Relacionamentos Inteligentes acaba de lançar uma plata-
forma de gestão à vista para facilitar o dia a dia das operações de 

gestão de relacionamento das empresas com clientes na organização 
de seus dashboards (painéis que apresentam, de maneira centralizada, 
um conjunto de informações: indicadores e suas métricas). Batizada 
Arch, a ferramenta proporciona uma experiência única na exibição 
online de informações, de maneira segura e dinâmica. “Ela possibi-
lita que qualquer pessoa monte um dashboard de forma simples e 
com velocidade”, explica Jaime Furlan, Head de Produtos da Flex 
(https://archdash.io/#/).

Aplicativo para gestão de fi nanças pessoais

@Com o objetivo de  auxiliar os brasileiros a terem uma vida fi -
nanceira mais saudável e melhorarem a relação com o dinheiro, 

nasce o Mobills, aplicativo completo para gestão de fi nanças pessoais.  
“Acredito que a maioria da população já se perguntou para onde foi 
o dinheiro ganho no mês. Isso já aconteceu comigo e hoje entendo 
a importância de gerenciar minhas fi nanças. Nós criamos a Mobills 
para melhorar a relação da população com dinheiro e distribuir 
conteúdos sobre educação fi nanceira para todos”, explica Carlos 
Terceiro, CEO e fundador da startup. Para permitir um diagnóstico 
completo dos usuários sobre as fi nanças, o Mobills reúne em um só 
lugar informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e 
rendas. Também permite o cadastro de objetivos fi nanceiros de curto, 
médio e longo prazo. Tudo isso com um layout descomplicado, que 
apresenta gráfi cos e porcentagens (https://www.mobills.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Startup de automação fi nanceira está no Immersion do Google for Startups
A startup curitibana Celero é uma das dez 

empresas brasileiras – entre 230 inscritas – 
selecionadas para o programa Immersion, do 
Google for Startups, que apoia empresas em 
estágio de crescimento a se desenvolverem 
ainda mais, com workshops e mentorias 
personalizadas nas áreas de desenvolvi-
mento de produto, aquisição de clientes e 
gestão & cultura. “Sabíamos do tamanho e 

da importância dos nossos concorrentes. 
Ter o apoio de uma corporação tão grande 
como o Google acreditando no nosso sonho 
permite que possamos amadurecer ainda 
mais, melhorar nosso modelo de negócio 
e oferecer a melhor experiência possível 
para o cliente”, diz João Tosin, CEO e co-
-fundador da empresa.

Criada em 2016, a Celero deve fechar 

2019 com um faturamento 526% maior do 
que no ano anterior. A empresa ajudou a 
criar 440 empregos diretos nos clientes que 
atende e neste ano já geriu R$ 450 milhões. 
Os números atestam a evolução da startup 
que em 2018 foi avaliada em R$ 10 milhões 
pela Harvard Business School Alumni Angels 
of Brazil (HBSAAB), instituição global que 
também fez um investimento na empresa.

O futuro da Transformação 
Digital no ambiente de negócios

O ambiente de negócios vem se reinventando a cada dia. Isso porque, com a chegada de tecnologias 
disruptivas, advindas da Transformação Digital, conceitos como Inteligência Artifi cial, Big Data, Industria 
4.0, Internet das Coisas, por exemplo, estão cada vez mais populares dentro do cotidiano das nossas 
organizações.

Fernando Brolo (*)

Com foco principal na automação e 
otimização de processos e redução 
de custos, a ideia de disrupção se 

tornou uma necessidade para as organi-
zações, de modo que, para que elas se 
solidifi quem e permaneçam competitivas 
no mercado, estar atentas às ondas de 
inovação é indispensável.

No entanto, apesar deste cenário disrup-
tivo, muito mais do que a implementação 
de soluções tecnológicas, o conceito de 
Transformação Digital está relacionado 
a mudanças que envolvem toda a estru-
tura organizacional, influenciando na 
construção de uma nova mentalidade 
organizacional e interferindo diretamente 
no modo como os gestores administram 
seus negócios.

Nesse contexto, promover a Transforma-
ção Digital é um desafi o um tanto quanto 
complexo para o ambiente de negócios. 
Nesse processo, alguns pontos são funda-
mentais, tais quais:

Promova uma mudança cultural: para 
que mudanças pautadas em inovação ocor-
ram de fato, é essencial estabelecer uma 
mentalidade inovadora em toda a organi-
zação. Isso signifi ca que a empresa deve 
promover toda uma mudança, alinhando 
a implementação de soluções tecnológicas 
com o capital humano, valorizando cada 
pilar que sustenta a empresa. Para tanto, o 
gestor tem papel essencial nesse processo, 
alinhando seus colaboradores com o novo 
modelo de negócio.

Engaje suas equipes e promova novas 
ideias: não basta apenas notifi car o time 
sobre as novas diretrizes da empresa e es-
perar que sigam à risca, é preciso inspirar! 
Nesse contexto, mais uma vez o papel de 
liderança é indispensável, uma vez que ele – 
o líder – será responsável por inspirar toda 
a equipe. Para tanto, é preciso promover 

uma gestão horizontal, levando em conta 
as ideias e anseios dos colaboradores em 
prol do negócio.

Acompanhe as mudanças: por fi m, é 
importante que os gestores acompanhem 
como os profi ssionais estão lidando com 
as mudanças da empresa, quais são os 
pontos positivos e o que ainda precisa ser 
melhorado. Com isso, a implementação 
de soluções tecnológicas certamente será 
mais assertiva.

O impacto da Transformação Digital 

nas empresas do futuro

Não há dúvidas de que a Transformação 
Digital é um caminho sem voltas. Nesse 
sentido, para a sobrevivência e sustenta-
bilidade das empresas, é importante que 
nós, como gestores, estejamos atentos a 
qualquer tendência tecnológica que possa 
ser produtiva aos nossos negócios.

Nesse sentido, contar com especialistas 
ligados às novidades acerca da Transfor-

2S Inovações Tecnológicas

mação Digital é fundamental, visto que 
eles serão os responsáveis pelas mudanças 
do futuro. Além disso, é importante um 
alinhamento contínuo com todo o time da 
organização, sempre em prol da inovação 
e otimização de processos e de pessoas.

Finalizo com uma frase de George Wes-
terman, escritor e pesquisador do Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), 
que se aplica perfeitamente ao tema deste 
artigo: “Quando se trata de transformação 
digital, digital não é a resposta. Transfor-
mação é.”

Não perca tempo, transforme sua em-
presa hoje!

(*) É Partner Sales na LogiThink, empresa a 
serviço da reinvenção da tecnologia. A companhia 

é o novo nome do braço tecnológico do Grupo 
b2fi nance, que atua com Auditoria e Outsourcing 

e é associada à KRESTON, uma das maiores 
autoridades do mundo no assunto. Com mais de 10 

mil projetos implantados e um portfólio de peso, a 
empresa visa ser a melhor parceira em Tecnologia e 

Transformação Digital.

Vivemos na era do excesso de infor-
mações, onde diariamente são gerados 
cerca de 2.5 exabytes de informação (um 
exabyte = um milhão de terabytes), e se-
gundo estimativas do IDC, empresa líder 
em inteligência de mercado e consultoria 
nas indústrias de tecnologia da informa-
ção, telecomunicações e mercados de 
consumo em massa e tecnologia, em 2025, 
cerca de 175 zetabytes serão gerados em 
um único ano.

Até o fi nal de 2025 a estimativa é que 
atinja um zetabyte, que representa mil 
exabytes. O fato é que a quantidade de 
dados gerada pela humanidade dobrará 
a cada dois anos, e cerca de 80% desses 
dados serão “não estruturados”. Como 
exemplo estão: fotos, sons, vídeos, e-mails, 
documentos, apresentações ou páginas da 
internet, que não são facilmente proces-
sados pelos computadores.

Segundo estudos da Neurociência, o 
cérebro humano é capaz de armazenar 
e processar cerca de 2.5 petabytes 
de informação (um petabyte = mil 
terabytes). Comparado com o ritmo 
de crescimento dos dados, significa 
que uma pessoa tem a capacidade de 
processar somente dois minutos de 
informações gerados diariamente. Mas, 
se fizermos a mesma comparação em 
2025, a proporção será reduzida para 

menos de um segundo de informação.

Por isso, as tecnologias de Big Data e 
Inteligência Artifi cial são tão importantes 
para a humanidade. Por meio delas, é 
possível construir aplicações inteligentes, 
que conseguem processar um volume de 
dados com melhor precisão, se comparado 
ao que o ser humano seria capaz fazer, o 
que facilita a vida cotidiana.

Atenta a tais possibilidades, a FH criou 
uma plataforma de Machine Learning e 
Big Data, com o objetivo de auxiliar as 
empresas a construírem aplicações que 
consigam processar dados não estrutu-
rados e sem a intervenção humana. A 

solução ainda permite aos seus usuários 
a melhor decisão a ser tomada, com base 
em um cenário real.

Entre os exemplos de aplicações in-
teligentes já fornecidos pela plataforma 
estão: o processamento automático de 
Notas Fiscais de Serviços de Entrada, a 
apuração do potencial de recuperação 
de créditos tributários e a validação da 
tributação de uma nota fi scal. 

Uma decisão humana equivocada nesses 
exemplos poderia acarretar em grandes 
prejuízos. Por essa razão, o uso de apli-
cações inteligentes, fornecidas por meio 
de uma plataforma de Machine Learning, 
traz segurança para as empresas.

A plataforma foi concebida de modo 
a facilitar a sua integração a diversas 
fontes de dados (estruturados e não 
estruturados) de diversos fabricantes 
como SAP, Microsoft, IBM e Google. Por 
meio de três diferentes camadas, a solu-
ção fornece uma camada para leitura de 
grandes volumes de dados, outra para 
processamento dos dados com Machine 
Learning, e a terceira faz integração com 
outras aplicações via serviços ou interface 
gráfi ca com o usuário. 

(Fonte: Rodrigo Kruger é Delivery Manager da FH, 
empresa de tecnologia especializada em

processos de negócios e software).

Aplicações inteligentes com Machine Learning 

FI
A
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D - Semana do Café
Belo Horizonte se prepara para sediar, de 20 a 22 de novembro, no Ex-
pominas, a Semana Internacional do Café (SIC) 2019, principal evento 
nacional do setor e um dos maiores do mundo. Com extensa programa-
ção para profi ssionais, a SIC é um grande encontro entre cafeicultores, 
torrefadores, classifi cadores, exportadores, compradores, fornecedores, 
empresários, baristas, proprietários de cafeterias e coffee lovers. Ali-
nhado em três grandes eixos - mercado & consumo, conhecimento & 
inovação e negócios & empreendedorismo -, o evento terá 25 atividades 
simultâneas, como seminários, cursos, workshops, concursos de melhor 
café e melhor barista e sessões de cupping. Mais informações: (www.
semanainternacionaldocafe.com.br).

E - Treinamento de Cães-guia  
Com uma estrutura física de 15.000 m², o Instituto Magnus contribui 
para a inclusão social de pessoas que possuem defi ciência visual através 
de cães-guia, e transforma para melhor a rotina desses indivíduos. Além 
do treinamento dos cães, conta com palestras informativas e educativas, 
vivências, dinâmicas de grupos e ações de divulgação da causa. Fica 
na Estrada vicinal Antônio Militão, Parque Pirapora, Salto de Pirapora. 
Aos que tiverem interesse em ver de perto este trabalho, a visita mo-
nitorada deve ser agendada com antecedência pelo e-mail: (contato@
institutomagnus.org), ou por meio do tel. (15) 3042-1110. Saiba mais 
em (www.institutomagnus.org).

F - Kits Natalinos
A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, iniciou 
as operações de vendas de kits natalinos das marcas Sadia e Perdi-
gão. O canal de vendas possibilita experiência 100% digital, desde 
a escolha dos itens até a fi nalização da compra. A expectativa é 
entregar mais de 3 milhões de kits neste ano adquiridos em todos 
os canais, incluindo telefone e pontos de venda. Com o peru Sadia e 
o Chester® Perdigão, produtos ícones da ceia dos brasileiros, a loja 
online destina-se a clientes corporativos e pessoas físicas. São mais 
de 30 opções de kits natalinos, entregues em bolsas térmicas com 
design exclusivo e inovador. Para saber mais, acesse: (https://www.
sadiakits.com.br).  

A - Ícones Brasileiros
O Brazil-Florida Business Council concede, no dia 4 de novembro no 
Hotel Renaissance, o Brazil-Florida Business Awards. Neste evento 
anual de premiação, serão homenageados Marcos Pontes, atual ministro 
da Ciência e Tecnologia e o ex-ministro da Infraestrutura, Ozires Silva, 
fundador da Embraer, presidente do Conselho de Inovação da Ânima 
Educação e chanceler da Uni São Judas. Marcos recebe o 2019 Brazil-
-Florida Business Award pelas realizações extraordinárias na ciência 
aeroespacial e inovação e Ozires Silva será homenageado com o Lifeti-
me Achievement Award, por sua liderança inovadora e visionária nos 
negócios, academia, governo e o legado fenomenal que deixa. Adesões: 
(events@brazilfl oridabusiness.com).

B - Leilão de Imóveis
Este mês ainda reserva ótimas oportunidades para quem busca comprar 
casa ou apartamento. A Zukerman Leilões possui mais de 900 imóveis 
em sua plataforma abertos para lances dos interessados. As proprieda-
des oferecidas são casas, apartamentos, terrenos e prédios comerciais, 
ocupados e desocupados. Os bens estão localizados em todo o Brasil. É 
possível encontrar lotes de leilões judiciais e extrajudiciais de diversas 
instituições fi nanceiras, como Itaú, Bradesco, Santander, Inter, Safra 
entre outros. Ao todo, são mais de 600 lotes provenientes de bancos. 
Os descontos chegam a preços abaixo do mercado e o pagamento pode 
ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel escolhido. Saiba mais: 
(www.zukerman.com.br). 

C - Aluguel de Imóveis 
O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, acaba de 
divulgar o Index SP, estudo mensal sobre os preços dos imóveis a 
venda e valor dos alugueis na cidade. No último mês de setembro, de 
acordo com a análise, o preço do aluguel na capital paulista subiu 0,5%, 
acumulando, em 2019, alta de 3,9%. Descontada a infl ação medida pelo 
IGP-M no mesmo período, os preços apresentam uma valorização real 
de 1,3%. O valor médio do aluguel de um imóvel padrão - 65m², dois 
dormitórios e uma vaga de garagem - fi cou em R$ 1.886,00 no mês pas-
sado, acumulando uma alta de 4,7% nos últimos 12 meses. Saiba mais 
em: (www.imovelweb.com.br).   

G - Bolsas Integrais
Vai até o próximo dia 31 o período de inscrições para o vestibular 2020 
da Faculdade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. A novidade são as 
bolsas integrais de estudo, oferecidas aos alunos aprovados que optarem 
pelo programa de estágio ou voluntariado na Fundação João Paulo II/
Canção Nova. Os estudantes bolsistas terão a permuta da mensalidade 
pelo estágio, desde que cumpram todas as condições estabelecidas no 
programa. Para o Processo Seletivo foram abertas 50 vagas em cada 
curso: Administração, Jornalismo e Rádio e TV. Os cursos de Filosofi a 
e Teologia também abrirão novas turmas, mas não participam desse 
programa de bolsas. Inscrições: (institutoaocp.org.br). Mais informações 
pelo tel. (12) 3186-2441.

H - Comércio Global
A Ingenico ePayments é a divisão de comércio online e móvel do Grupo 
Ingenico. Conecta comerciantes e consumidores, possibilitando que 
empresas em todas as regiões do mundo possam ir além das fronteiras 
atuais, criando o futuro do comércio global. Líder do segmento desde 
1994, seu espírito inovador a impulsiona a todos os canais. É o parceiro 
de confi ança de mais de 65 mil pequenos e grandes comerciantes para 
tornar os pagamentos fáceis e seguros a seus clientes. Com análise 
avançada de dados, soluções de gerenciamento de fraude e experiên-
cia em comércio cross-border, auxilia os comerciantes a otimizar seus 
negócios e expandir para novos mercados em todo o mundo. Para mais 
informações: (https://latin-america.ingenico.com/epayments). 

I - Pós em Radioterapia
O curso de Pós-Graduação em Radioterapia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo tem como objetivo promover o 
conhecimento em Radioterapia, desenvolvendo as competências e ha-
bilidades para operação de equipamentos de teleterapia e braquiterapia. 
O público-alvo são tecnólogos em Radiologia e demais profi ssionais 
graduados que trabalhem ou que tenham interesse na área. Informações 
e inscrições: (http://fcmsantacasasp.edu.br/radioterapia/).

J - Tomador de Crédito
A fi ntech Mutual, que viabiliza o empréstimo entre pessoas, conectando 
quem precisa de dinheiro com quem quer emprestar, investiu em tecno-
logia para tornar a experiência do tomador de crédito em sua plataforma 
ainda mais conveniente. Os processos de análise e originação ou registro 
da CCB (Cédula de Crédito Bancário), que é uma espécie de contrato para 
a operação do fi nanciamento, são realizados em menos de cinco segundos. 
Com isso, quem precisa de dinheiro tem o seu pedido liberado rapidamente 
para ser acessado por investidores na plataforma digital da fi ntech, que 
rapidamente, faz uma análise ampla sobre o histórico fi nanceiro de quem 
está pedindo dinheiro e o quanto de crédito ele já está utilizando para 
pagar nos próximos meses. Mais informações: (https://www.mutual.club/).

D - Semana do Café
Belo Horizonte se prepara para sediar, de 20 a 22 de novembro, no Ex-

A - Ícones Brasileiros
O Brazil-Florida Business Council concede, no dia 4 de novembro no 

Chatbots: uma revolução 
no atendimento ao cliente 

Os chatbots representam 

uma grande evolução na 

relação entre pessoas, 

marcas e tecnologia

Essa tecnologia já está 
presente em setores 
da economia como call 

centers, instituições fi nancei-
ras, redes sociais e fi ntechs, 
de modo a integrar processos 
de automação, machine lear-
ning e inteligência artifi cial. 
A constante utilização dessa 
ferramenta faz com que o 
processo de atendimento seja 
personalizado, com respostas 
direcionadas a diversas áreas 
e fi nalidades. 

Atualmente, várias empresas 
utilizam bots em mensagens 
(SMS/aplicativos de men-
sageria) e voz. Estamos em 
uma época de consolidação, 
em que os mais rápidos e me-
lhores fi carão na frente, e os 
demais deixarão a cena. Em 
um exemplo maior, temos as 
assistentes de voz como Siri, 
Alexa e Cortana -- esta última, 
aliás, está deixando a cena para 
começar a integrar as demais. 

Os bots seguirão o mesmo 
caminho, por isso o desenvol-
vimento da inteligência é tão 
importante, com mais integra-
ção. Ao pensarmos no futuro, 
a aplicabilidade dos bots fi ca 
focada no atendimento ao 
cliente, seu grande potencial 
e diferencial. O futuro dos 
chatbots integrado com outras 
inteligências em nosso cotidia-
no está cada vez mais próxima 
da realidade.

Por exemplo, um técnico 
pode tocar a campainha de sua 
casa para consertar a geladeira, 
e você nem sabia que havia um 
problema, ou um cliente pode 
receber proposta de um banco 
para um novo serviço e fechar o 
negócio. O fato é atribuído por 
conta de a média de interação 
crescer mais de 200% quando 
os bots são integrados a ofertas 
de produtos e atendimento ao 
consumidor. 

Os setores da economia que 
já utilizam os bots incluem 
call center, instituições fi-

nanceiras, gerenciamento de 
redes sociais e fi ntechs. Nes-
ses casos, o uso de chatbots 
potencializa o atendimento, 
fazendo com que os colabo-
radores se concentrem mais 
em problemas complexos, 
que dependem da capacidade 
humana para ser resolvidos. 

Por exemplo, os bots podem 
ser usados para checar o saldo 
em sua conta no fi m do mês, 
mas, ainda assim, os clientes 
gostariam de ser atendidos 
por um humano para lidar 
com situações como cartões 
clonados. No primeiro caso, 
o pedido do cliente pode ser 
facilmente resolvido pelo robô. 
No segundo, a empatia e a 
aproximação com um atenden-
te pode transmitir segurança 
maior para um cliente que se 
descobriu vítima de fraude. 

A grande questão do momen-
to é como os bots conseguem 
acessar as informações e por 
onde. Existem divergências 
entre diversas áreas, e um tema 
cada vez mais importante é a 
segurança dos dados. Com isso, 
cada empresa deve medir seus 
riscos e ver até onde permitirá 
que os dados sejam acessa-
dos em suas data bases. Isso 
demanda não só protocolos 
mais robustos como também 
segurança e conexões rápidas, 
dentro e fora dos data centers, 
ainda mais em tempos em que 
os cidadãos se preocupam cada 
vez mais com sua privacidade 
e com os dados aos quais as 
corporações têm acesso. 

No âmbito nacional, o Brasil 
é um early adopter dos chat-
bots. Assim, todos os mercados 
olham para nós com atenção 
para aprender com o que está 
sendo feito. O mercado de 
tecnologia brasileiro, na área 
de banking, é um dos mais 
avançados do mundo, por 
exemplo. Quando falamos de 
ideias e desenvolvimento, o 
mercado americano sempre é 
um benchmark, mas em termos 
de adoção o Brasil é modelo. 

(*) - É head das Américas da Infobip, 
empresa croata que opera uma das 

maiores plataformas omnichannel do 
mundo.

Yuri Fiaschi (*)

O Índice de Estoques (IE) do comércio pau-
listano apresentou a segunda alta consecutiva 
em outubro (1%) – passando de 120,4 pontos 
em setembro para os atuais 121,5 pontos, seu 
maior patamar desde janeiro de 2014. Em rela-
ção ao mesmo mês do ano passado, a elevação 
foi maior, 11,5%. De acordo com a pesquisa, a 
proporção dos que consideraram os estoques 
adequados permaneceu estável em 60%. Já na 
comparação com outubro de 2018 aumentou 
em 5,9 pontos porcentuais (p.p.).

Para a FecomercioSP, essa melhora refl ete 
o acesso das pequenas empresas à tecnologia. 
A tendência é que a logística avance entre os 
menores por meio de modelos de cadeia de 
suprimento modernos, gerando rapidez na 

comunicação e o no atendimento. Entre as 
pequenas empresas 24,9% estão com estoques 
altos, enquanto nas grandes – a proporção é 
menor – 14,1%. Quanto aos estoques baixos, 
a parcela é de 14,1% entre as pequenas e de 
20,3% nas grandes.

Para a Instituição, o acesso às novas fer-
ramentas como a Internet das Coisas pode 
diminuir a diferença de planejamento entre 
as pequenas e as grandes empresas, com 
sistemas de gerenciamento de estoques 
automatizados que otimizam a gestão de 
produtos por meio de relatórios de vendas, 
giro e margens, desde aquisição da merca-
doria até a disposição nas prateleiras (AI/
FecomercioSP) (ABr).

Entre as pequenas empresas 24,9% estão com estoques altos, enquanto nas grandes

a proporção é menor, 14,1%.

Segundo a entidade, em-
presas que atuam em 
obras rodoviárias têm 

relatado piora na qualidade 
da matéria-prima deste deri-
vado de petróleo oferecida no 
mercado brasileiro. Segundo 
o diretor executivo da CNT, 
Bruno Batista, a situação em 
parte se explica pelo fato de 
a oferta do produto asfáltico 
ser dominado por apenas uma 
empresa, a Petrobras.

“As empresas que compram 
asfalto para as obras rodovi-
árias têm reclamado de que 
a qualidade do produto não é 
boa, e tem piorado a cada ano”, 
disse Batista. “O problema é 
que apenas a Petrobras atua 
nesse mercado”, acrescentou. 
Medidas como a abertura para 
empresas estrangeiras não têm 
sido sufi cientes para melhorar a 
qualidade do cimento asfáltico 

Grande parte da piora das rodovias brasileiras é a má qualidade 

do asfalto brasileiro, aponta a CNT.

Abertura de empresas 
cresceu 20,7% até 
agosto

O número de empresas abertas em 
agosto de 2019 chegou aos 284.143, 
1% a mais do que em julho, de acordo 
com o Indicador de Nascimento de 
Empresas da Serasa Experian. De 
janeiro a agosto foram abertas 2,1 
milhões empresas, 20,7% a mais 
do que o mesmo período de 2018. 
Na comparação com agosto do ano 
passado, o número de novos empre-
endimentos subiu 16,6%.

Os dados mostram ainda que 
nos oito primeiros meses do ano os 
microempreendedores individuais 
representam 82% do total, enquanto 
6,8% dos novos empreendimentos 
são de natureza Sociedade Limitada 
e 5,4% são Empresas Individuais. Os 
MEIs voltaram a apresentar maior 
crescimento na variação anual, de 
18,7% na relação com agosto de 
2018, seguido pelas Sociedades 
Limitadas e queda das Empresas 
Individuais.

“A alta representa que, mesmo 
diante do cenário desafi ador da 
economia no país, as pessoas estão 
conseguindo manter seus negócios. 
A prova disso é que, recentemente, 
identifi camos que 88% das MEIs 
criados nos últimos dois anos ainda 
permanecem ativos”, disse o econo-
mista da Serasa Experian, Luiz Rabi. 
Segundo ele, os microempreendedo-
res estão conseguindo sobreviver no 
atual mercado brasileiro.

Quando analisados os setores, 
serviços representa 68,2% de todos 
os novos empreendimentos em 2019, 
seguido por comércio, 23,6%, e 
indústria, 7,5%. O setor de serviços 
continua puxando a alta no país, 
com variação anual de 24,7% entre 
agosto do ano passado e deste ano. 
Comparado com o mesmo mês de 
2018, o setor de indústria apresen-
tou crescimento de 15,5% e o de 
comércio, 10,7% (ABr).

Os consumidores esperam uma 
infl ação de 4,9% para os próximos 
12 meses. O índice divulgado on-
tem (23) pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) recuou 0,8 ponto 
percentual em relação a outubro 
de 2018. Segundo a FGV, o índice 
fi cou muito próximo do valor 
histórico de 4,8%, registrado em 
julho de 2007.

A pesquisa da FGV mostra 
que 43,2% dos consumidores 

acreditam que a infl ação nos 
próximos 12 meses fi cará entre 
2,75% e 4,25%. Enquanto que 
31,9% esperam um aumento nos 
preços da economia nacional aci-
ma dos 5,75%. Quem tem renda 
familiar até R$ 2,1 mil acredita 
que a infl ação será de 5,9% nos 
próximos 12 meses. Enquanto 
os consumidores na faixa acima 
dos R$ 9,6 mil mensais esperam 
um índice de 4% (ABr).

FecomercioSP/Reprodução
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Falta de concorrência prejudica 
qualidade do asfalto no país

Um dos motivos apontados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) como relevantes para a 
piora das rodovias brasileiras é a má qualidade do asfalto brasileiro

de 108% entre setembro de 2017 
e fevereiro de 2019, enquanto 
o preço do barril de petróleo 
subiu 33%. Segundo a CNT, 
falta no Brasil uma fi scalização 
mais efi ciente da qualidade do 
asfalto de suas rodovias, além de 
transparência de dados relativos 
à fi scalização do produto, no que 
se refere a suas especifi cações e 
sua distribuição.

Em nota, a Petrobras informa 
que produz e comercializa seus 
produtos asfálticos de acordo 
as especifi cações estabelecidas 
pela ANP. A empresa explica 
ainda que os insumos asfálticos 
são commodities e, portanto, 
sua precifi cação deve obedecer 
“à lógica aplicável a produtos 
dessa natureza quando co-
mercializados em economias 
abertas, acompanhando os 
preços do mercado internacio-
nal” (ABr).

de petróleo porque, “quando se 
abre para a importação, a Petro-
bras baixa o preço [do produto], 
inviabilizando a concorrência 
de outras empresas”. 

Em outro estudo, a CNT mostra 
os impactos da qualidade do asfal-
to sobre o transporte rodoviário. 
A entidade denuncia que o preço 
do asfalto no Brasil acumulou alta 

Índice de Estoques paulistano 
segue em alta em outubro

Expectativa para infl ação anual cai em outubro
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Auditoria independente e 
a segurança cibernética 

As ameaças cibernéticas 

continuam afetando 

organizações em todo o 

mundo

A polêmica relativa à 
alegada invasão de men-
sagens de magistrados 

e promotores da Lava Jato no 
Telegram, App até então apon-
tado como inviolável por seus 
criadores, expõe novamente os 
riscos inerentes à segurança 
cibernética e os cuidados a se-
rem adotados para se evitarem 
danos às empresas, ao merca-
do fi nanceiro e à economia. É 
inevitável encarar de frente o 
problema. 

O tema merece atenção 
especial dos administradores 
de qualquer empresa, que, 
independentemente de seu 
ramo de atividade, devido ao 
alto nível de dependência tec-
nológica hoje existente, estão 
cada vez mais vulneráveis a 
ataques cibernéticos. Nessa 
linha, os profi ssionais de audi-
toria precisam estar cada vez 
mais preparados para auditar 
adequadamente na avaliação 
dos riscos de invasão nos sis-
temas de seus clientes. 

A ação dos hackers pode 
ser muito nociva, em função 
do grau de informações que 
possam ser suprimidas e/ou 
alteradas e do nível de danos 
causados no sistema de infor-
mática da organização atacada. 
Há casos relatados em todo o 
mundo, há tempos, de saques 
e invasões de contas de corren-
tistas de bancos, infi ltração nos 
computadores de indústrias e 
organismos estatais. 

Em 2018, por exemplo, se-
gundo levantamento realizado 
pelo Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI) da Presi-
dência da República, foram de-
tectadas 20,5 mil notifi cações 
de incidentes computacionais 
em órgãos do governo, dos 
quais 9,9 mil foram confi rma-
dos. Isso signifi ca média de 
mais de um por hora. Desde 
2014, o número de ataques não 

fi ca abaixo de nove mil. 
Em abril de 2018, utilizan-

do um pequeno computador 
do tamanho de um cartão de 
crédito, que custa 30 dólares, 
um hacker invadiu os sistemas 
do Laboratório de Propulsão a 
Jato da Nasa e acessou infor-
mações sigilosas. O problema 
foi relatado em junho de 2019. 
Investigações revelaram que 
o criminoso permaneceu dez 
meses atuando sem ser detec-
tado e furtou 500 megabytes 
de dados.

Lamentavelmente, as ame-
aças cibernéticas continuam 
afetando organizações em todo 
o mundo. São muito graves 
os dados do Relatório Global 
2017/2018 da Kroll, líder mun-
dial em gestão de riscos e inves-
tigações corporativas, baseado 
em informações fornecidas por 
540 executivos de todos os 
continentes, constatando que: 
86% dos participantes afi rmam 
ter enfrentado uma situação 
dessa natureza, contra 85% 
em 2016. 

No Brasil, 89% dos entrevis-
tados afi rmaram já ter sofrido 
ocorrências. Em nosso país, 
o crescimento do problema 
foi muito acentuado, pois, em 
2016, atingia apenas 68% dos 
respondentes. Nesse contexto 
de risco atual, os auditores 
independentes têm de se capa-
citar cada vez mais para fazer 
frente aos desafi os presentes 
em seus serviços no tocante 
à segurança dos sistemas de 
tecnologia da informação das 
organizações auditadas. 

Não é sem razão que as 
firmas associadas ao Ibra-
con - Instituto dos Audito-
res Independentes do Brasil 
investem, em média, 8% do 
faturamento em tecnologia, 
conforme revelou pesquisa da 
entidade. A categoria precisa 
estar cada vez mais preparada 
para atuar apropriadamente 
no campo minado dos riscos 
cibernéticos. 

(*) - É presidente do Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil 

(Ibracon).

Francisco Sant’Anna (*)

O presidente da Bolívia, 
Evo Morales, denunciou nesta 
quarta-feira (23) uma ten-
tativa de “golpe” e declarou 
estado de emergência no país 
por conta dos protestos que se 
seguiram à eleição do último 
domingo (20).

A Bolívia se juntou à lista 
de nações latino-americanas 
em convulsão social após o 
Tribunal Eleitoral ter indicado 
uma vitória do mandatário 
sobre o opositor Carlos Mesa 
em primeiro turno. 

Anteriormente, no entanto, 
a mesma corte havia suspendi-
do a divulgação de resultados 
provisórios após uma parcial 
indicar que haveria segundo 
turno, algo inédito na “era 
Morales”. A perspectiva de 
uma vitória do presidente 
em primeiro turno revoltou 
os apoiadores de Mesa, que 
saíram às ruas de diversas 
cidades do país e incendiaram 
locais de apuração de votos. 

“Quero denunciar ao mundo 
que está em curso um golpe 
de Estado. A direita o prepa-

rou com apoio internacional”, 
disse Morales. Segundo o pre-
sidente, ele venceu as eleições 
“com mais de meio milhão de 
votos” de vantagem, embora 
os resultados defi nitivos ainda 
não tenham sido divulgados. 
“Convido meus companhei-
ros a se organizarem para 
defender a democracia”, 
acrescentou.

Com 96% das urnas apu-
radas, o Tribunal Eleitoral 
diz que Morales tem 46,49% 
dos votos, contra 37,01% 
de Mesa. Para vencer em 
primeiro turno, o presidente 
precisa de pelo menos 10 
pontos de vantagem sobre seu 
adversário, mas os votos que 
restam são majoritariamente 
de áreas rurais, mais fi éis ao 
mandatário. “Não vamos en-
trar em confronto, será estado 
de emergência, mobilização 
pacífica e constitucional”, 
ressaltou Morales, que busca 
seu quarto mandato na Bolívia 
e está no poder desde janeiro 
de 2006 (ABr).

Evo também declarou “estado de emergência” no país.

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, afi rmou 
ontem (23) que a Advocacia-
-Geral da União (AGU) já está 
estruturando uma “força-
-tarefa” para revisar a anistia 
concedida a mais de 2,5 mil 
cabos desligados da Aeronáu-
tica durante o regime militar. 
A autorização foi conferida ao 
governo federal pelo STF. “A 
gente entende que o STF fez 
justiça. Nós vamos rever tudo 
que aconteceu, com relação 
aos cabos”, disse a ministra 
Damares Alves, na Câmara 
dos Deputados.

O caso diz respeito à Porta-
ria nº 1.104, editada em 1964. 
Por meio do dispositivo, a 
FAB limitou em oito anos o 
tempo de serviço militar dos 
cabos, prazo após o qual eles 
deveriam ser automaticamen-
te desligados. O assunto foi 
votado pelo STF e a revisão 
foi autorizada com placar 
de seis votos a favor e cinco 
contrários. Além de poder 
abrir processos administra-

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

Damares Alves.

A votação foi possível 
depois de um acordo 
entre o PT e os líderes 

partidários, mediado pelo presi-
dente da Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). O impasse era um 
destaque do PT, defendido 
pelo senador Paulo Paim (PT-
-RS), que dava possibilidade 
de aposentadoria especial para 
vigilantes armados. 

O governo temia que a 
mudança na proposta tivesse 
abrangência maior e abrisse 
caminho para que diversas 
categorias pleiteassem apo-
sentadoria mais facilmente, 
por causa da exposição à 
periculosidade (no caso da 
atividade conter alguma ame-
aça à saúde do trabalhador). 
Com o acordo, o destaque do 
PT foi acatado pelo plenário, 
retirando do projeto a proibição 
de periculosidade para pedir a 
aposentadoria especial. 

Ainda pelo entendimento, 
será enviado um projeto de lei 
do Senado, que será relatado 
pelo senador Esperidião Amim 
(PP-SC), para regulamentar as 

Alcolumbre vai aguardar o retorno do presidente da República para promulgar o texto.

Agricultura sustentável: 
tema de Maia em 
Londres e Dublin

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), viajou em missão ofi cial para 
Londres e Dublin com o objetivo 
de reforçar o compromisso do Par-
lamento brasileiro com o agrone-
gócio, a sustentabilidade e o meio 
ambiente. O retorno está previsto 
para sábado (26). Maia será um 
dos palestrantes em evento sobre 
sustentabilidade na agricultura, 
promovido pela Embaixada do 
Brasil em Londres. 

Outro compromisso é a parti-
cipação em seminário organizado 
pelo King’s College - Brazil Institu-
te, onde falará sobre as reformas 
em andamento no País. Em Dublin, 
Rodrigo Maia terá encontros com 
o presidente da Assembleia – ór-
gão equivalente à Câmara –, com 
o presidente da Irlanda, Michael 
D. Higgins, e com autoridades, 
empresários e jornalistas. Deverá 
aproveitar a oportunidade para 
ressaltar a importância estratégi-
ca da ratifi cação do acordo entre 
Mercosul e União Europeia.

Integram a missão o coordenador 
da Frente Parlamentar Agropecuá-
ria, deputado Alceu Moreira (MDB-
-RS); o presidente da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara, deputado 
Rodrigo Agostinho (PSB-SP); e o 
deputado Zé Vitor (PL-MG) - (Ag.
Câmara).
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Após acordo, Senado conclui 
votação da Reforma da Previdência

O plenário do Senado concluiu na manhã de ontem (23) a votação dos destaques apresentados durante 
o segundo-turno da reforma da Previdência

regras de aposentadoria espe-
cial para estes trabalhadores. 
Em contrapartida, a Rede reti-
rou o outro destaque que seria 
votado hoje sobre idade mínima 
da aposentadoria especial.

Segundo o senador Amin, 
nessa nova proposta, além dos 
vigilantes, também será vista a 
situação de mineiros de subso-
los, trabalhadores expostos ao 
amianto e outros do setor meta-

lúrgico. Ele negou, entretanto, 
que se trate de regulamentar a 
aposentadoria por categorias, 
mas sim das atividades de risco 
“físico, psíquico, biológico, quí-
mico e tudo que haja risco ao 
trabalhador’. “Se o projeto for 
apenas razoável já é um ganho, 
porque tiraremos a inseguran-
ça jurídica dessa situação”, 
ressaltou.

O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
vai aguardar o retorno do 
presidente da República - que 
está em viagem à Ásia, para 
promulgar o texto. Bolsonaro 
chega ao Brasil no próximo 
dia 31. A data da sessão solene 
conjunta do Congresso para 
promulgação da Reforma no 
entanto ainda não foi defi nida, 
mas deverá ocorrer no 12 ou 
19 de novembro.

Damares: força-tarefa vai rever 
anistia a cabos da Aeronáutica

tivos, com direito à defesa 
dos cabos, o governo poderá, 
eventualmente, anular anistias 
concedidas. 

Entenda o caso

Em 2002, a Comissão de 
Anistia, após o estudo de duas 
comunicações antigas da Aero-
náutica concluiu que a portaria 
que resultou no desligamento 
dos cabos teve como objetivo 
perseguir toda a categoria. A 

norma teria sido editada com 
motivações “exclusivamente 
políticas”, segundo o cole-
giado. O entendimento abriu 
caminho para a concessão 
de milhares de anistias e 
o consequente pagamento 
de indenizações mensais a 
título de reparação, uma vez 
que fi cou atendida, para a 
concessão do direito, a con-
dição prevista em dispositivo 
constitucional (ABr).

Evo denuncia tentativa 
de ‘golpe’ na Bolívia

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: OTÁVIO REMEDIO, estado civil divorciado, profi ssão progamador, nas-
cido em Guarulhos - SP, no dia 17/05/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Dias Graças Remedio e de Nair do Carmo Remedio. 
A pretendente: TAHNEE YARIAN BAER, estado civil solteira, profi ssão professora, nas-
cida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (14/06/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lorenzo Baer e de Roseli Silva Baer.

O pretendente: FERNANDO SANTOS PAULINO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 19/09/1988, residente e domiciliado nno Parque 
da Mooca, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Donizeti Paulino e de Jivania Elpidio Santos Paulino. 
A pretendente: JULIANA SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Tucano - BA, no dia (21/03/1984), residente e domiciliada no Parque da Mooca, 
São Paulo - SP, fi lha de Archimedes Bazilio dos Santos e de Maria José Santos de Souza.

O pretendente: AMAURI ARCAS LINERO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27/06/1955, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Linero e de Amalia Arcas Linero. A pretendente: WANDA 
MARIA IZABELLA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (10/09/1965), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ernesto Izabella e de Angelica Izabella.

O pretendente: HEROLD TIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido no Haiti, 
no dia 27/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Excelent Tira e de Christine Desire. A pretendente: ROSEMIE DELOUCHE, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida no Haiti, no dia (01/09/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cebien Delouche e de Maria Joacelia Decilia.

O pretendente: OSNY DA COSTA RAPOSO GUEDES, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Raposo Guedes e de Severina Celia da Costa 
Guedes. A pretendente: CLAUDIA ANTONIETTI MACIEL DAVID, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar técnico de educação, nascida nesta Capital - SP, no dia (26/12/1983), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raquel Antonietti Maciel David.

O pretendente: FABRIZIO RODRIGUES SAMPAIO DE SALES, estado civil divorciado, pro-
fi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 04/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Sampaio de 
Sales e de Marinalva Rodrigues Sampaio de Sales. A pretendente: SARA CRISTINA ME-
DICI MOREIRA, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora administrativa, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (17/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Luiz Carlos Moreira Filho e de Sileine Cristina Medici Moreira.

O pretendente: FLÁVIO ORTEGA, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em Santo André - SP, no dia 12/12/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdir Ortega e de Alayde Carvalho Ortega. A pretendente: 
JESSICA GONÇALVES PINHEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Fortaleza - CE, no dia (09/04/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Vandeveudo Pinheiro e de 
Luzia Gonçalves Pinheiro.

O pretendente: JEAN PAUL RIVOIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/08/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Lucio Rivoiro e de Magaly Gallo 
Rivoiro. A pretendente: GISELE GOMES CORÁ, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia (14/05/1968), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilberto Corá e de Maria 
Angela Gomes Corá.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VILLARI, estado civil divorciado, profissão gerente 
de compras, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 24/08/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlo Villari e de Amalia Abate 
Villari. A pretendente: ANA CÉLIA CAMPOS DEL BIANCO VILLARI, estado civil 
divorciada, profissão tele atendente, nascida em Bocaina - SP, no dia (16/02/1963), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Romildo Del 
Bianco e de Maria Aparecida de Campos Del Bianco.

O pretendente: LUCAS DE ANDRADE PACINI, estado civil solteiro, profissão mé-
dico, nascido em Alfenas - MG, no dia 15/05/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Umberto Pacini e de Lenira Batista 
de Andrade Pacini. A pretendente: TAMIRES NIKITA VIANA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão administradora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 
(18/12/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Márcio da Silva e de Schirley Lopes Viana da Silva.

O pretendente: TED CARLOS AZAMBUJA FONSECA, estado civil divorciado, 
profissão gerente de TI, nascido em Ituiutaba - MG, no dia 14/08/1968, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Aparecido da Fonseca e 
de Hilda Teixeira de Azambuja Fonseca. A pretendente: MARIA CRISTINA MILANI, 
estado civil divorciada, profissão esteticista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(08/09/1961), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio Milani e de Neuza Cabral de Melo Milani.

O convivente: VICTOR FELIPE NUNES VILLELA, estado civil solteiro, profissão 
farmacêutico, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 15/05/1987, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto Ignacio 
Villela e de Tânia Nunes Villela. A convivente: NAHIA MALDONADO ZABALA, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Tolosa, Espanha, no dia 
(31/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Nestor Martin Maldonado Rios e de Maria Aranzazu Zabala Maiz. Obs.: Conversão de 
união estável em casamento.
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Sabe quem é o melhor 

líder? Aquele que possui 

o que chamamos de 

“sentimento de dono”. 

Você sabe o que isto 

signifi ca na prática?

É o executivo que cuida 
da empresa na qual 
trabalha como se fos-

se dele, compartilhando do 
mesmo sentimento e obje-
tivos que o dono daquela 
organização, ou a alta ad-
ministração, tem. Zela pelo 
dinheiro da empresa como 
se fosse dele, tratando tudo 
com muita responsabilidade. 

O líder que tem “sentimen-
to de dono” faz acontecer – e 
o faz de forma correta, afinal, 
a empresa “é dele”. Trabalha 
para que a empresa efetiva-
mente prospere, tenha lucro, 
seja estável e, claro, cresça. 
As empresas que querem 
atender às expectativas de 
seus acionistas, crescer mais 
rápido ou ser uma referência 
no mercado em que atuam, 
buscam executivos assim, 
que querem ser “donos da 
empresa. 

Elas esperam que este 
líder goste e saiba trabalhar 
em equipe. Que não tenha 
dificuldade de promover e 
se inserir em práticas cola-
borativas porque sabe olhar 
a empresa como um todo. E 
mais: que se disponha, até 
mesmo, a melhorar o desem-
penho de áreas e projetos 
que, a princípio, nem faziam 
parte de suas atribuições.

Este líder consegue in-
fluenciar sua equipe, e não 
simplesmente comandar e 
impor regras. Com isso, con-
segue tirar o melhor de cada 
liderado porque se coloca até 
mesmo como um facilitador. 
Ele tem motivação, produti-
vidade e interesse em evoluir 
junto com a organização que 
lidera. 

Há um aspecto que vai além 
de tudo isso. O líder “com 
sentimento de dono” é a 
pessoa de confiança do dono 
da empresa. Ser confiável é 
ter a capacidade de deixar o 
dono da empresa, seus sócios 
e acionistas, tranquilos. E 
essa tranquilidade vem da 

certeza de que o líder está de-
fendendo a empresa de forma 
ética e correta, respeitando, 
preservando – e até aumen-
tando – o investimento que 
foi feito nesta organização. 

Confiabilidade é algo que 
se desenvolve não só pela 
atuação cotidiana, mas tam-
bém pelo relacionamento do 
líder com o empresário que 
o contratou. Ao contrário 
do que muitos pensam, a 
confiança não vem apenas 
com o tempo de empresa, 
mas principalmente, pela 
sintonia e empatia que ali-
mentam esta relação.

Ser confiável se traduz 
em agir com honestidade 
e transparência em todos 
os sentidos. Trazer para a 
empresa colaboradores que 
também sejam confiáveis, 
além de agregar com suas ap-
tidões técnicas específicas, 
habilidades e conhecimento. 
É agir, sempre, com transpa-
rência e honestidade. 

Vale lembrar que não basta 
a empresa querer lideranças 
com “sentimento de dono”. 
É preciso criar um ambien-
te favorável para que estas 
pessoas atuem como donos, 
ou seja, dar espaço para 
que apresentem inovações 
e novas ideias; comunicar de 
forma clara e transparente 
os processos, as metas e ob-
jetivos a serem alcançados; 
promover uma política que 
inclua todos os colabora-
dores; e abolir a hierarquia 
cega que engessa e afasta 
lideranças de liderados. 

E já que não basta apenas 
conquistar líderes com senti-
mento de dono, mas também 
saber retê-los, é igualmente 
importante dar ao líder auto-
nomia, feedbacks e reconhe-
cimento às suas conquistas. 
Só assim ele permanecerá 
interessado na empresa e no 
seu desenvolvimento pesso-
al; motivado em formar boas 
equipes; resiliente quando 
se deparar com eventuais 
erros e insucessos; e o prin-
cipal:  comprometido com a 
sustentabilidade do negócio. 

 
(*) - Mestre em Administração de 
Empresas, está à frente da área 

fi nanceira de mineradora em 
Moçambique.

As empresas e o líder com 
“sentimento de dono”

Marcelo Tertuliano (*)
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TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do Terminal Quími-
co de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de outubro de 2019, às 09 horas (“Assembleia”), na
sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Nos termos do Artigo 12, inciso (x), do Estatuto Social e do
artigo 59, caput, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, deliberar sobre a realização da 1ª
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional (“Debêntures”), para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“CVM”) (“Emissão” e
“Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) deliberar pela autorização expressa para que a diretoria e os representantes le-
gais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos e adotem todas as medidas necessárias à: (a) formalização,
efetivação e administração das deliberações tomadas na Assembleia para a emissão das Debêntures, bem como a as-
sinatura de todos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão e a Oferta Restrita, incluin-
do, mas não se limitando, a celebração da Escritura de Emissão das Debêntures e do Contrato de Distribuição das De-
bêntures; (b) formalização e efetivação da contratação de todos os prestadores de serviços relacionados à Emissão, tais
como o coordenador líder, os assessores legais, o escriturador, o banco liquidante, o agente fiduciário, a B3 S.A. - Brasil,
Bolsa e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), dentre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos
instrumentos de contratação e eventuais alterações; (iii) ratificar os atos já praticados por seus diretores e/ou represen-
tantes legais da Companhia neste sentido relativo aos documentos aqui descritos, bem como aprovar a celebração de
aditamentos aos documentos da Emissão e da Oferta Restrita, independentemente de qualquer aprovação adicional, (a)
para refletir o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser organizado pelo coordenador
líder para a definição da definição da taxa final dos juros remuneratórios das Debêntures; (b) em virtude da necessidade
de atendimento de exigências da B3, da CVM, da ANBIMA, ou em consequência de normas legais regulamentares; (c)
para correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/ou (d) para atualização dos dados cadastrais
das partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário. Participação na As-
sembleia: Os acionistas, para participar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que consta-
vam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionis-
tas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, des-
de que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.
Ratifica-se, para todos os fins, que a data correta para a realização da Assembleia será o dia 30 de outubro
de 2019, ao invés da data veiculada neste Jornal na data de ontem.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
(a “Companhia”) CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se em sua sede social, à Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, km. 30, SP/SP, às 
10:00 do dia 01/11/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) cancelamento de todas as 
ações ordinárias emitidas pela Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, que se encon-
tram atualmente em tesouraria, sem redução do valor do capital social, com redução do número total 
de ações; (ii) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento das ações, para, nesta 
ordem, (a) absorção dos prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76; e (b) devo-
lução de recursos aos acionistas por considerá-lo excessivo; (iii) o grupamento das ações ordinárias 
de emissão da Companhia, tendo em vista a redução considerável do valor patrimonial de cada ação 
em razão da redução do capital social previsto no item (ii); (iv) alteração do caput do artigo 5º do es-
tatuto social, a fim de refletir as alterações decorrentes das deliberações acima; Poderão participar da 
AGE os acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados 
por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os docu-
mentos e comprovantes das ações da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 
da Lei n° 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser 
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal, sendo: cópia autenticada 
do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do repre-
sentante legal que comparecer AGE ou outorgar poderes a procurador. A representação por procu-
ração deverá obedecer às determinações do § 1° do artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas na AGE, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 135, §3º, 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 22/10/2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente. (23, 24 e 25)

Processo Digital nº: 1003361-34.2016.8.26.0006 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – Com-
promisso. Requerente : Geordano Franco Ferreira. Requerido: Ana Paula de Marino Suda e Outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1003361-34.2016.8.26.0006) O.MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo Dr. PAULO
DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos - 1) AMÉLIA COSTA DE MARINO,
brasileira, RG n.º 5.355.400-00,inscrita no CPF/MF sob o n.º 650.675.508-30, 2) ANA PAULA DE
MARINO SUDA,Brasileira, CPF 270.576.438-02, 3) CARLOS ALBERTO DE MARINO, Brasileiro,
Comerciante, RG 2992933, CPF 136.553.258-51, e 4) LUIS GUSTAVO DE MARINO, Brasileiro, RG
28685758-3, CPF 325.088.428-69,que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Geordano Franco Ferreira, para julgar procedente a ação, condenando os REQUERIDOS, ao pa-
gamento das custas e honorários advocatíciosatualizados (R$ 80.000,00 - 07/2016), e requerendo a ou-
torga de escritura definitiva do imóvel,situado na Rua Jarauara, n.º 953-A, na Vila Ré, São Paulo-SP,
encravada em terreno medindo8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros de frente e fundos por 10,00m
(dez metros lateraisesquerda e direita, perfazendo uma área de 185m² (cento e oitenta e cinco metros
quadrados)”,prenotado sob a matrícula 423.501 do 12º Cartório de Registro de Imóveis da Capital),
imóveleste ao qual o REQUERENTE ADQUIRIU DOS REQUERIDOS em 19 de junho de 2007,
nostermos do contrato de compromisso de compra e venda, por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e confor-
me documentos juntado aos autos comprova o pagamento do requerente aos requeridos.Encontrando-se
os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, porEDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quefluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente(m) resposta(s). Não sendo contestadaa ação, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da Lei.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019.

Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária de 09 de Novembro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, em obediência ao
que determina o Artigo 50, Inciso I, Alínea a do Estatuto Associativo convoca os todos os Associados (as)
maiores de 18 (dezoito) anos, titulares, em pleno gozo de seus direitos associativos, e em dia com os
cofres do Clube, e que tenham no mínimo 01 (um) ano completo de vínculo associativo contado até o ano
da eleição, para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Salão Grená da en-
tidade, situado na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 152, Parque da Mooca, nesta Capital, no dia 09 de
Novembro de 2019 no horário das 09:00 h às 17:00 h para cumprirem a seguinte Ordem do Dia: A- Em
estrita obediência ao que determina o Artigo 113 do Estatuto Associativo, eleger para o período de 22 de
Dezembro de 2019 a 21 de Dezembro de 2023 os 20 (vinte) Conselheiros Quadrienais e seus 05 (cinco)
Suplentes, que comporão o designado Grupo “A” do Conselho Deliberativo, tudo conforme explicitado no
Ofício nº 223/2019 de 04 de Setembro de 2019 no qual constam as Normas Disciplinadoras desta Eleição
publicadas no Sitio Eletrônico bem como afixadas na Portaria Central, na Sala do Conselho Deliberativo
bem como nos Murais Internos do Clube; B- Dar Posse aos eleitos para assumirem o Cargo no dia 22 de
Dezembro de 2019. Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus

BFL S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 04.376.726/0001-84 - NIRE Nº 35300184530

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 11/04/2019. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.906, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor Presiden-
te da empresa, que convidou a mim Milton da Silva, para Secretário. Iniciando-se os
trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembléia
deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas
presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte:
Deliberações:- 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas
& Negócios nas edições do dia 04 de abril de 2019, sendo dispensado o aviso aos
acionistas face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; 2) - Foi decidido que a destinação do resul-
tado apurado no exercício social de 2018, ficará a critério da diretoria; 3) - Foram eleitos,
por unanimidade, os membros da diretoria, com mandato até a realização da Assembleia
Geral Ordinária de 2022 a)-Diretor-Presidente: Sr. André Kissajikian (RG nº 9.945.144-X-
SSP/SP e CPF/MF nº 075.542.968-09), brasileiro, casado, empresário, residente e domi-
ciliado nesta Capital, onde tem escritório na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerquei-
ra César, CEP 01418-100; b) Diretora sem designação especial: Sra. Suely Kissajiki-
an da Silveira, (RG nº 9.945.143-8-SSP/SP e CPF/MF nº 075.542.768-83), brasileira,
casada, empresária residente e domiciliada nesta Capital, com endereço comercial na
Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Tendo em vista o
que dispõe o § 1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora eleitos declaram que
não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que
possam impedi-los de exercer atividade mercantil; c) - Ficam vagos, para posterior de-
liberação, os Cargos de Diretor Superintendente e um de Diretor sem designação espe-
cial; d) - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como nin-
guém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por en-
cerrada a Assembleia. São Paulo, 11 de abril de 2019. André Kissajikian - Presidente da
Mesa. Milton da Silva - Secretário. Acionistas: André Kissajikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa, Milton da Silva - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 398.461/19-3, em 24/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CALCULAR O VALOR DO AFASTAMENTO
Funcionário que trabalha 03 dias por semana, caso fique afastado 15 
dias, como calcular o valor do afastamento? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO TERÁ UM MÊS A MAIS PARA USO DO 
CONVENIO MÉDICO, PODEMOS DESCONTAR O VALOR DESSE MÊS 
NA RESCISÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal específica expressa, porém, 
entende-se não haver impedimento no desconto da assistência médica 
na rescisão contratual. Contudo, lembramos que os descontos em res-
cisão, conforme art.477, §5º da CLT, não poderá exceder o equivalente 
a um mês de remuneração do empregado.

AVISO DE FÉRIAS NO ESOCIAL
O aviso de férias no eSocial é obrigatório avisar com 30 dias de antece-
dência? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA-MATERNIDADE NA ADOÇÃO
Como devemos proceder no afastamento por licença-maternidade por 
adoção? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESPOSA DE FUNCIONÁRIO TEVE OCORRÊNCIA DE NATIMORTO, TERÁ 
DIREITO A LICENÇA-PATERNIDADE?

Esclarecemos que não existe previsão legal específica expressa, porém, 
entendemos que havendo o parto seja de natimorto ou não tem o pai 
direito a licença paternidade. Porém, visto a omissão legal específica, 
orientamos verificar o posicionamento do sindicato da categoria.

PAGAMENTO DO TRABALHO INTERMITENTE
Para o trabalhador cujo contrato de trabalho é intermitente, como 
devo considerar 1/12 avo de férias e 13º, como declarar na SEFIP o 
INSS do 13º. salário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

CMN SOLUTIONS A149 PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 31.636.768/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em reais

ATIVO 31/12/18
CIRCULANTE .................................. 500,00
Disponibilidades ............................ 500,00

TOTAL DO ATIVO ........................... 500,00

PASSIVO 31/12/18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................. 500,00
Capital Social ................................... 500,00
TOTAL DO PASSIVO ...................... 500,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO

Valores expressos em reais

31/12/18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00
Serviços Prestados .......................... 0,00
RESULTADO OPERACIONAL ....... 0,00
LUCRO ANTES DO IRPJ / CSLL .. 0,00
Imposto de Renda/Contrib. Social . 0,00
LUCRO LÍQUIDO ............................ 0,00

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2018

DIRETORIA

Argeu de Lima Géo Filho - Diretor

Rodrigo Medrado Géo - Diretor

José Andrade Neto - Contador:
CRC/MG 048134

1ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS. Processo nº 1000541-
70.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
LARISSA MAXIMO DE SOUZA, Brasileira, CPF 371.231.428-02, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, alegando em síntese: ser credora 
da requerida do valor de R$ 29.284,43 (Dez/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo as mensalidades não pagas no ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, 
firmado entre as partes. 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 22 de agosto de 2019. 

4ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002300-
91.2012.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCAS 
ROCHA NEVES, CPF: 314.477.868-07, RG: 42028132, que lhe(s) foi proposta uma ação Monitória 
por parte do AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da 
importância original de R$ 3.265,04, em razão do contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado com o requerido através das mensalidades não pagas, atribuindo o valor à causa de R$ 
6.575,10. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias contados a 
partir da publicação deste edital, ofereçam embargos monitórios, nos termos do art. 702 do Novo 
Código de Processo Civil, ou paguem a importância supra, bem como os honorários advocatícios 
fixados em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, ficando 
cientes, outrossim, de que neste último caso, ficarão isentos das custas processuais, bem como de 
que nos termos do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido o pagamento parcelado do débito, na 
forma disposta no art. 916 do NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento de embargos, será 
iniciada a execução, conforme previsto no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. Em caso 
de revelia 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 22 de agosto de 2019. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0029918-82.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIANE MATEUS DOS SANTOS, CPF 391.722.538- 78, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
14.864,82 (em 12/09/2019) , 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. 

O corregedor nacional de 
Justiça, ministro Hum-
berto Martins, estabe-

leceu um fl uxo de atendimento 
emergencial, a ser implemen-
tado no âmbito do Tribunal de 
Justiça de Roraima (TJRR), 
para facilitar o trânsito de crian-
ças e adolescentes venezuela-
nos no território nacional. O 
fl uxo foi estabelecido por meio 
de prévio entendimento com 
o Poder Judiciário do estado.

Segundo o estabelecido pela 
Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, o Núcleo da Divisão de 
Proteção do Juizado da Infância 
no aeroporto de Boa Vista (RR) 
deve ser ativado, inclusive com 
sistema de plantão, para a con-
cessão de autorização de viagem 
para crianças e adolescentes, no 
território nacional, que estiverem 
em trânsito no aeroporto, já que 
algumas viajam desde o exterior, 
bem como autorização para crian-
ças que viajam com os pais.

Além disso, fi cou estabeleci-
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Corregedoria defi ne fl uxo emergencial 
para trânsito de crianças venezuelanas
O fl uxo foi estabelecido por meio de prévio entendimento com o Poder Judiciário do estado

Medida visa facilitar o trânsito de crianças imigrantes 

em território nacional.

do o encaminhamento de todas 
as crianças e adolescentes que 
viajam desacompanhadas dos 
pais para o Juizado Itinerante 
de Boa Vista ou Pacaraima, que 

concederá aos ascendentes, 
colaterais ou outros adultos 
que as acompanham a guarda 
das referidas crianças para 
viabilizar, não só a guarda, mas 

também o exercício dos demais 
atos da vida civil no local para 
onde forem interiorizadas.

A corregedoria nacional 
estabeleceu também o encami-
nhamento de todas as crianças e 
adolescentes indocumentados 
para os Juizados Especiais da 
Infância e Adolescência de 
Pacaraima ou Boa Vista para 
as providências necessárias. 
O Unicef estima que 10 mil 
crianças venezuelanas vivam 
atualmente no Brasil.

A instituição destacou que, 
devido à grave crise econômica 
venezuelana, não estão sendo 
emitidas células de identida-
de para crianças a partir de 
nove anos, por ausência de 
papel-moeda e por ausência de 
previsão legal para as crianças 
menores de nove anos. 

Diante disso, foi recomen-
dado a alteração de normas 
infralegais, de modo a facilitar 
o trânsito dessas crianças imi-
grantes em território nacional 
(Ag.CNJ). 

O presidente do Conselho 
Europeu, Donald Tusk, de-
clarou que vai  recomendar 
à União Europeia (UE) que 
aceite o pedido do Reino Unido 
de adiar a data para a saída do 
bloco. Para ele, a decisão visa 
a evitar um Brexit sem acordo. 
Anteriormente, o primeiro-mi-
nistro britânico Boris Johnson 
havia decidido interromper os 
debates quanto à legislação do 
Brexit na Câmara dos Comuns, 
até que a UE decida como irá 
responder ao pedido.

Johnson tomou a decisão 
depois de os legisladores 
rejeitarem o cronograma do 
governo, de três dias, para 
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Conselho Europeu vai recomendar novo adiamento do Brexit
examinar a legislação do 
Brexit. Isso faz com que sua 
aprovação, até o fi m do mês, 
seja extremamente difícil. 
Uma decisão unânime da UE é 
necessária para a prorrogação 
do prazo para o Brexit. As 
atenções agora se voltam para 
a decisão do bloco, de aceitar 
ou não a extensão do prazo e 
por quanto tempo.

Segundo a imprensa bri-
tânica, Johnson vai apoiar a 
realização de eleições gerais, 
caso o prazo seja estendido até 
o fi m de janeiro. Ele visaria a 
ganhar maioria no Parlamento 
e assim liderar o processo de 
saída da UE (NHK/ABr). Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Continua

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ADIRSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Inhapim, MG, data-nascimento: 14/06/1967, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro Ribeiro e de Dilma Maria 
Ribeiro. A pretendente: MARIA EDNA ALVES DE CARVALHO, profi ssão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 27/02/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Alves de Carvalho.

O pretendente: ADELSON SANTOS DE MEDEIROS, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Girau do Ponciano, AL, data-nascimento: 05/12/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aureliano Carlos de Medeiros e de 
Luzia dos Prazeres dos Santos. A pretendente: EZILMA FÉLIX MOREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Cruz da Vitória, BA, data-nascimento: 
05/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dely Félix 
Moreira e de Alaide Maria da Anunciação Moreira.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE BRITO DA SILVA, profi ssão: estágiario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Tavares da Silva e de Eliete 
de Jesus Brito Silva. A pretendente: LETÍCIA RAMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Caraguatatuba, SP, data-nascimento: 
24/04/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Adeildo Antonio de Oliveira 
e de Maura Lucia Ramos Pereira.

O pretendente: ARIEL DA SILVA, profi ssão: auxiliar de açougue, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Gorete da Silva. A pretendente: JOSIANE THE-
ODORO PAURÁ, profi ssão: auxiliar de açougue, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1990, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Benedito Paurá e de Vera Lucia Vitorino Theodoro Paurá.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA MOREIRA, profi ssão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Moreira Cidade e de Jocelia da 
Silva Moreira. A pretendente: MARIA CLEANNY DA SILVA LIMA, profi ssão: técnica 
de nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
01/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cruz 
de Lima e de Maria Nilda da Silva.

O pretendente: DENER BRUNO DOS SANTOS BOAVENTURA, profi ssão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
09/09/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rodri-
gues Boaventura e de Felomena dos Santos. A pretendente: KETELLYN CRISTINA 
FELIX DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lusinete Felix de Souza.

O pretendente: JOSÉ JAMESSON DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: 
1/2 ofi cial de encanador, estado civil: solteiro, naturalidade: Aracajú, SE, data-nasci-
mento: 23/05/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis 
Carlos Rodrigues dos Santos e de Sandra Maria da Silva. A pretendente: MARCILENE 
AVELINA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Miguel do Tapúio, PI, data-nascimento: 31/08/1986, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira da Silva e de Ana Gorete da Conceição.

O pretendente: RENATO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: supervisor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Batista dos Santos e de 
Maria Benedita Pereira dos Santos. A pretendente: DAMARIS GOMES DE SOUZA, 
profi ssão: controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ivanize de Souza.

O pretendente: JAQUESSON DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Santana Rocha e de Ales-
sandra dos Santos. A pretendente: TATIANA DUETE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de 
garantia de qualid, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourenço 
Grigório da Silva e de Antonia Ferreira Duete da Silva.

O pretendente: ROMÃO VIEIRA JUNIOR, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romão Vieira Neto e de Julieta da Silva Vieira. 
A pretendente: NAJARA DA SILVA FERREIRA, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira e de 
Maria Lucia da Silva.

O pretendente: REGIS TEIXEIRA GONDIM, profi ssão: soldador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 07/01/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz de Souza Gondim e de Maria 
Teixeira Gondim. A pretendente: KARINE PATRICIA FERREIRA DA COSTA RAMOS, 
profi ssão: professora de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luis Carlos Ramos e de Rosana Cecilia Ferreira da Costa.

O pretendente: LUCIANO ERENO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Iguatemi, MS, data-nascimento: 11/10/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Grejo de Oliveira e de Zenaide 
Ereno de Oliveira. A pretendente: TANIA APARECIDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio 
Conceição dos Santos e de Sueli Aparecida da Cruz.

A pretendente: LUCIANA ALMEIDA DE CARVALHO, profi ssão: cobradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Rodrigues de Carvalho 
e de Maura de Almeida Carvalho. A pretendente: JAILENE LUZIA DOS SANTOS, 
profi ssão: cozinheira escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-
nascimento: 11/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Lourenço dos Santos e de Luzia Aurora dos Santos.

O pretendente: SILVIO JOSE CARLOS DA SILVA, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Herminio da Silva e de Rita 
Urias da Silva. A pretendente: DEISE PEREIRA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 25/03/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Rodrigues de Jesus 
e de Raimunda Nonata Pereira de Jesus.

O pretendente: CRISTIANO LIMA SANTANA, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Janildo Soares Santana e 
de Teresinha de Jesus Santana Lima. A pretendente: LUCIENE CASSIA BATISTA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Elinaldo 
Batista e de Cicera Pereira Batista.

O pretendente: JOSÉ YCARO SILVA DA COSTA, profi ssão: servente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aucelino da Costa e de Adriana Silva 
da Costa. A pretendente: MILLENA FIRMINO DOS SANTOS, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 06/09/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Firmino dos Santos e 
de Vera Lucia Firmino Santos.

O pretendente: VALDEMIR SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Santos. A pretendente: MARIA 
AUGUSTA DAMASCENO DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Uberlândia, MG, data-nascimento: 08/11/1966, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, fi lha de Alípio de Almeida e de Neusa Damasceno de Almeida.

O pretendente: SÉRGIO COSSOVAN COELHO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1996, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jorge Coelho e de Patricia Cossovan 
Barbosa. A pretendente: BÁRBARA DOS SANTOS DE CÁES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Francisco de Cáes e de Jane 
Aparecida dos Santos de Cáes.

O pretendente: CICERO FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jupi, PE, data-nascimento: 12/06/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Francisco da Silva e de Luiza Maria da 
Silva. A pretendente: ANA DANTAS DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santa Luzia, PB, data-nascimento: 18/08/1961, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Horacio da Silva e de Regina Maria Dantas.

O pretendente: WENDER VIEIRA XAVIER, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edilson Xavier e de Maria dos Anjos Vieira 
Xavier. A pretendente: THAIS DOLORES DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1994, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Reginaldo da Silva e de Dolores Gonçalves.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE VENTURA PIMENTA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Ventura Pimenta e 
de Irani Batista Ventura Pimenta. A pretendente: TATIANA ALVES LIMA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1992, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Cremilda Alves Lima.

O pretendente: LUCAS FRANKLIN DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jardim, CE, data-nascimento: 18/01/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Miranda de Sousa e de Maria Gorete 
Franklin. A pretendente: MYLENA DAMASCENO PEREIRA BORGES, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Pereira Borges 
e de Erika Roberta Damasceno da Nova.

O pretendente: FRANKLIN DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, profi ssão: taxista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Pereira da Silva e 
de Eva Maria dos Santos Pereira da Silva. A pretendente: FABIOLA LIMA SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Croatá, CE, data-nascimento: 
19/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto 
Ferreira Santos e de Maria Lucia Lima.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 13/08/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves da Silva e de Maria 
de Fatima da Silva. A pretendente: CLÁUDIA FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória, ES, data-nascimento: 28/06/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Fernandes dos 
Santos e de Eunice Maria de Jesus.

O pretendente: RODRIGO REIS DA SILVA, profi ssão: cobrador de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lino da Silva e de Cleonice 
dos Santos Reis da Silva. A pretendente: LUCIANA SANTANA DE SOUZA CALMON, 
profi ssão: orientadora social, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/09/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José de Souza Calmon e de Conceição Aparecida Santana de Souza Calmon.

O pretendente: RONALDO NAZARÉ DA CONCEIÇÃO, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Indiaroba, SE, data-nascimento: 22/10/1994, residente e 
domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, fi lho de Silvanio da Conceição e de Rivanda Na-
zaré. A pretendente: BIANCA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: arquiteta, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Farlos Barnabé dos Santos e de 
Valdirene Pereira dos Santos.

O pretendente: EDUARDO TAVARES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Charles da Silva e de Zilma Tavares. A 
pretendente: PAMELLA DOS SANTOS FREITAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio de Ornelas Freitas e de Silvia dos Santos Freitas.

O pretendente: FLAVIO FERNANDES COSTA, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 27/06/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Lima Costa e de Francisca Celestina Fer-
nandes Costa. A pretendente: ROSANA CREVELARIO, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/06/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Crevelario e de 
Maria das Graças Crevelario.

O pretendente: AMAURI DONIZETE DA SILVA JUNIOR, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amauri Donizete da Silva e de 
Vera Lucia Costa da Silva. A pretendente: DÉBORA INÊS DOS SANTOS, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir dos 
Santos e de Silvia Ines dos Santos.

O pretendente: RODRIGO VITORIANO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vitoriano da Silva e de Maria 
de Lourdes Vitoriano da Silva. A pretendente: PRISCILA PAULA GOMES ANDRÉ, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio 
André e de Luciana Aparecida Gomes.

O pretendente: HENRIQUE TEBALDI COMUNALLE, profi ssão: operador de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1996, resi-
dente e domiciliado em Pracinha, SP, fi lho de Vagner Comunalle e de Adriana Donizete 
Tebaldi Comunalle. A pretendente: JESSICA SANTANA FRANÇA, profi ssão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Vieira de França 
e de Raimunda de Oliveira Santana.

O pretendente: WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Vila Velha, ES, data-nascimento: 11/12/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Fernandes dos Santos e de 
Eunice Maria de Jesus. A pretendente: DENILZA PINHEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Codajás, AM, data-nascimento: 10/10/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Telson Pinheiro de Oliveira 
e de Maria Marinho de Oliveira.

O pretendente: MANOEL DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Tupãssi, PR, data-nascimento: 18/10/1973, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Zorilda dos Santos Almeida. A pretendente: 
GLAUCIETE DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Jose da Silva e de Margarida Propicio da Silva.

O pretendente: TIAGO RIBEIRO MACIEL, profi ssão: mecânico de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Dias Maciel Filho e de Leontina 
Ribeiro Romero. A pretendente: NÁDLA FRANCYELLE ALVES DE SOUZA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 17/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Glenda 
Janaina Alves de Souza.

O pretendente: GUILHERME ALVES, profi ssão: técnico em refrigeração, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alves e de Marcolina da Silva Alves. A pretendente: 
VALERIA MARIZA DE LIMA, profi ssão: educadora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osias Candido de Lima e de Maria de Lourdes Francisco de Lima.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS SILVA ANDRADE, profi ssão: operador 
de acabamento, estado civil: solteiro, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 
29/11/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das 
Chagas Pereira de Andrade e de Maria de Jesus Silva Andrade. A pretendente: ELSA 
GOMES FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/12/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Gomes Ferreira e de Manoelita Maria Oliveira.

O pretendente: LUIZ FELIPE RODRIGUES BEZERRA, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Bezerra Sobrinho e de Fatimilda 
Cosmo Rodrigues. A pretendente: SUELY OLIVEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves 
de Almeida e de Ilza Oliveira de Almeida.

O pretendente: RICARDO SILVA SANTOS, profi ssão: consultor de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Bernardo dos Santos e de 
Maria das Graças da Silva. A pretendente: FRANCISLEINE NOVAES DA SILVA, pro-
fi ssão: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Lourenço da Silva e de Maria Lucia Novaes.

O pretendente: IAGO TOMAS DO AMARAL, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adenilson Tomas do Amaral e de Lucinéa Aparecida dos 
Santos Amaral. A pretendente: BRUNA LIMA DE BRITO, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
26/07/1991, residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Renaldo Jose 
de Brito e de Andreia Rosa de Lima Brito.

O pretendente: TIAGO EVANGELISTA DE SOUZA LIMA, profi ssão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco da Conceição Lima e de 
Luzia Evangelista de Souza Lima. A pretendente: NÚBIA ALCANTARA BATISTA 
SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Batista Silva Santos e de Eliane da Silva Alcantara.

O pretendente: EDILSON FREITAS DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1990, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Joaquim Louro de Oliveira e de Sonia Maria de 
Freitas. A pretendente: VITÓRIA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/03/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Ferreira dos 
Santos da Silva e de Andreia Fernandes Alexandre.

O pretendente: MIGUEL DE OLIVEIRA MORAIS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cedro, CE, data-nascimento: 17/05/1965, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pinheiro de Morais e de Joana 
Irinea de Oliveira de Morais. A pretendente: MARIA NILMA BATISTA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Jucás, CE, data-nascimento: 11/12/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Batista da Silva 
e de Francisca Gonçalves Batista.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Silva e de Ivone Maria da Rocha Silva. A pre-
tendente: ALINE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: funcionaria pública, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Bento da Silva e de Nilza Pereira da Silva.

O pretendente: EDUARDO DE ALMEIDA, profi ssão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanilsa Cicera de Almeida. A 
pretendente: JULIANA DE SOUZA MOURA, profi ssão: analista de recursos humanos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel dos Santos Moura e 
de Juliene Ana de Souza Moura.

O pretendente: DIEGO VINICIUS FERREIRA, profi ssão: funileiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Ferreira e de Risoneide Ferreira do Amaral. 
A pretendente: BIANCA DOS SANTOS MARTINS BARROS, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio Martins Barros e de Lucilia Bispo dos Santos.

O pretendente: BRENO LEONARDO DA SILVA, profi ssão: Serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Uauá, BA, data-nascimento: 01/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene Julia Cardoso. A pretendente: BARBARA 
SANTOS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Uauá, BA, data-nascimento: 24/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Reinaldo José da Silva e de Rosineide Rosalia da Silva.

O pretendente: LUIZ FELIPE SANTIAGO, profi ssão: faxineiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Cacimba de Areia, PB, data-nascimento: 11/08/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ercilio Felipe Santiago e de Rita Amelia Santiago. A 
pretendente: ÁBIAS FÉLIX DE MENEZES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Paulista, PE, data-nascimento: 11/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Félix de Menezes e de Maria José Cabral de Menezes.

O pretendente: CARLOS EDUARDO FLORIANO CAMILO, profi ssão: reposito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Welinton Floriano Camilo e de Nilsa 
Maria de Lima. A pretendente: GABRIELA APARECIDA LIMA DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/03/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Lima dos Santos e 
de Marlene de Jesus Pires.

O pretendente: DAVI SANTANA VICENTE, profi ssão: encarregado de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1992, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Vicente e de 
Eunice Santana Vicente. A pretendente: TAMIRES QUINTINO DA CRUZ DOMINGOS, 
profi ssão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Geraldo da Cruz Domingos e de Rosemeire Quintino da Cruz Domingos.

O pretendente: MATHEUS CORREIA DE MORAIS, profi ssão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Magdeilson Lyra de Morais e de Elaine Silva 
de Morais. A pretendente: ÉRICA PAMELA GOMES, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcionilia Gomes.

O pretendente: DEIVID ARAÚJO DA SILVA, profi ssão: envelopador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Pedro da Silva e de Genilda do Carmo da Silva. A 
pretendente: ÉRIKA ALMEIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Almeida de Oliveira e de Ivanise de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO FRANCISCO CORREA, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 26/05/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Correa da Cruz e de Maria de Lourdes 
Lima. A pretendente: ROSEANE PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 27/03/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente de Sousa e de Maria 
das Dores Pereira de Sousa.

O pretendente: SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iraquara, BA, data-nascimento: 23/05/1966, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Móta de Oliveira e de Jacy Ferreira da 
Silva. A pretendente: VANUZIA SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Belmonte, BA, data-nascimento: 19/08/1967, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cacionilio Marcolino dos Santos e 
de Maria Santos de Souza.

O pretendente: LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: cortador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivete Nascimento dos Santos. A 
pretendente: SHIRLEI CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tânia Nascimento da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA, profi ssão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Reis de Lima e de 
Maria de Lourdes Antonio da Silva de Lima. A pretendente: SAIONARA MONTEIRO 
UCHÔA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-
nascimento: 04/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elivando Bezerra Uchôa e de Laura Monteiro Pinheiro.

O pretendente: LAHAN GABRIEL LEITE CARDOSO, profi ssão: auxiliar de açougue, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Barbosa Cardoso e de 
Shirlei da Silva Leite. A pretendente: SARA MENEZES MENDONÇA DAS CHAGAS, 
profi ssão: negociadora de cobranças, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Israel Mendonça das Chagas e de Elaine Menezes da Silva Mendonça das Chagas.

O pretendente: ADRIANO LIMA DOS SANTOS, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izildinha Lima dos Santos. A pretendente: 
MARIA CRISTINA BENTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arvelino Lino Bento e de Talsilza de Souza.

O pretendente: MARCELO AIRES NUNES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Viana, MA, data-nascimento: 17/07/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Berto Nunes e de Mariana Aires Nunes. A 
pretendente: MARIA GIVANILDA SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 22/09/1983, resi-
dente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Teodoro Amancio do Nascimento e de 
Maria Adélia Ferreira Santos.

O pretendente: MARCIO AUGUSTO MINUCHI WELSCH, profi ssão: encarregado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Norberto Welsch e de 
Genil Minuchi Welsch. A pretendente: LARISSA SERRATE DOS SANTOS BORGES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/07/1995, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Jose Neuton 
Almeida Borges e de Lilian Serrate dos Santos.

O pretendente: CLAUDENOR EVANGELISTA DA COSTA, profi ssão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nova Soure, BA, data-nascimento: 21/03/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimundo Francisco da Costa e 
de Edite Evangelista da Costa. A pretendente: ANGELICA RODRIGUES DE LIMA, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PB, data-nascimento: 
15/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues 
de Lima e de Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: GERCIVAL SANTOS CRUZ, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Biritinga, BA, data-nascimento: 13/04/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Grigório da Cruz e de Crispina Sena dos Santos 
Cruz. A pretendente: LUSIA RODRIGUES DE LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarabira, PB, data-nascimento: 30/04/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues de Lima e de Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: AURELIANO DA SILVA MATOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 06/04/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gecino Aureliano de Matos e de Cosma da Silva 
Patricio. A pretendente: CAMILA SOARES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1993, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eli dos Santos e de Andréa Soares Santos.

O pretendente: ESMERALDO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: coletor de lixo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cruzeiro do Oeste, PR, data-nascimento: 07/07/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva 
e de Araci Ribeiro da Silva. A pretendente: ALEXSSANDRA ROBERTA ROMÃO, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastiana Batista Romão.

O pretendente: ÁTILA DE AGUIAR DERENCIO, profi ssão: porteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 18/07/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Derencio Neto e de Ivone 
Ferreira de Aguiar. A pretendente: LUCIENE SILVA ARAUJO NEVES, profi ssão: 
agente comunitária de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José de Araujo Neves e de Maria Cícera Silva Neves.

O pretendente: MARCOS ANTONIO BRITO COSTA, profi ssão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1969, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Miguel da Silva Costa e de Nilza de Brito Costa. A 
pretendente: NAZILENE BARBOSA DA SILVA, profi ssão: exper em interação, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 10/02/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildo Barbosa da Silva 
e de Nazidir Maria da Silva.

O pretendente: PETERSON MORAES DE ARAUJO, profi ssão: recuperador de crédito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Alves de Araujo e de Sara 
Maria Franco de Moraes Araujo. A pretendente: HEVELLYN DAYANE FERNANDES 
SOARES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Anderson Fernandes Soares e de Daniela da Silva.

O pretendente: JAMSON CARVALHO SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Poço Verde, SE, data-nascimento: 19/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jileno José dos Santos e de Maria 
Alice de Carvalho. A pretendente: LUANA CAMPOS DANTAS GONÇALVES, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Estanislau 
Rodrigues Gonçalves e de Milene Campos Dantas Gonçalves.

O pretendente: SERGIO ALVES FERNANDES, profi ssão: soldador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Fernandes e de Edileusa Alves 
Fernandes. A pretendente: VITÓRIA GOMES SIQUEIRA AMORIM, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
02/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Arcanjo 
Siqueira Amorim e de Cleide Maria da Silva Gomes. Es
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São Paulo, quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Continuação

Refl exões
MUNDOS INTERNOS

Inspiração Diária de Kate Spre-
ckley

 
Cada camada, nível e aspecto de 

nossa existência está sendo drenado, 
preparando-nos para o nascimento 
da luz de nossa alma no mundo. Tão 
difícil, tão doloroso e tão terrível 
quanto esse processo seja agora, a 
paz e a tranquilidade surgirão após 
esta violenta tempestade. A partir 
dos nossos medos mais profundos 
e sombrios, uma nova vida nascerá.

A orientação e sabedoria de sua 
alma contém tudo o que você precisa 
para construir uma base sólida neste 
mundo de mudanças e incertezas 
inevitáveis. É hora de ganhar força 
interior e se preparar para uma nova 
jornada, uma nova vida. Você tem a 
responsabilidade de se curar e se 
transformar; de perceber que tudo 
o que você faz, sente e pensa afeta 
tudo e a todos. Medos e inseguranças 
antigos não têm mais espaço na sua 
vida. Ao libertar-se do passado, você 
encontrará a coragem de seguir em 
frente.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

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
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O pretendente: LUCAS THOMAZ RAIMUNDO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Luiz Raimundo e de Valquiria 
Thomaz Raimundo. A pretendente: THAIS SILVA COSTA, profi ssão: supervisora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Feitosa da 
Costa e de Marcilene Lourenço da Silva Costa.

O pretendente: JOSÉ DANTAS DE MOURA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 30/07/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Teofi lo de Moura e de Ivone Dantas de 
Matos. A pretendente: MARIA ANDRADE DANTAS, profi ssão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 14/03/1964, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hinorinda Maria de Andrade.

O pretendente: JULIAN PRZEZDZIECKI SUAREZ, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 30/06/1995, residente e 
domiciliado em Curitiba, PR, fi lho de Julian Suarez e de Elaine Przezdziecki Suarez. 
A pretendente: ISABELA MENDES DE SOUZA, profi ssão: agente comunitária de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adiraldo Rodrigues de 
Souza e de Ivanilde Mendes Cardoso de Souza.

O pretendente: ANDERSON BARBOSA SANTANA, profi ssão: consultor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Filho e de Josefa 
Eunice Barbosa. A pretendente: PRISCILA NOGUEIRA MENDES, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/10/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Elias Nogueira dos 
Santos e de Maria Bernadete Mendes dos Santos.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: 
cozinheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 
17/10/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Evangelista dos Santos e de Maria de Nazareth dos Santos Batista. A pretendente: 
VALDIRENE DIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: professora de educação infântil, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alevino Dias de 
Oliveira e de Julia Bernardina de Oliveira.

O pretendente: SILVIO CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: operador de ponte 
rolante, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onirles 
Cardoso dos Santos e de Maria Sebastiana José dos Santos. A pretendente: 
CÍNTHIA VIEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Mendes de Oliveira e de Maria de 
Fátima Vieira.

O pretendente: GIOVANI DANIEL DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar dde mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleuza Helena dos 
Santos. A pretendente: ROSANA DIAS DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de 
lavanderia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sinfl oriano 
Dias de Almeida e de Genovina Maria de Almeida.

O pretendente: TIAGO ARAUJO DE SALES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Tonor de Sales e de 
Maria Selma de Sales. A pretendente: SUZETE CORDEIRO JACINTO, profi ssão: 
supervisora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Roberto Jacinto e de Josete Cordeiro da Silva Jacinto.

O pretendente: FRANCIVELMO FERNANDES AGOSTINHO, profi ssão: zelador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Aiuaba, CE, data-nascimento: 31/12/1977, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Agostinho Sobrinho e de 
Antonia Neli Gomes Fernandes. A pretendente: ANDRÉIA ADELINA DE LIMA, 
profi ssão: assistente de departamento pes, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Manoel de Lima e de Adelina Maria de Lima.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Timbauba, PE, data-nascimento: 22/03/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Josefa da Silva. A pretendente: SHIRLEY 
REGINA BATISTA DA SILVA, profi ssão: analista de documentos, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Batista da Silva e de Rosa Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: JOEL SILAS DOS SANTOS BRAGA, profi ssão: analista de controles, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 28/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neemias da Mota Braga 
e de Raquel Angela dos Santos Braga. A pretendente: CAMILLA BARBOSA VIEIRA, 
profi ssão: professora de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sergio Vieira e de Roselaura Cordeiro Barbosa Vieira.

O pretendente: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: analista de redes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Dulcinéia 
Alves Correia da Silva. A pretendente: DANIELLE CRISTINE CAMPOS, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Abel Felix Campos Neto e de Cristina Freitas Campos.

O pretendente: JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante de obra, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jataúba, PE, data-nascimento: 10/10/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Zequinha de Oliveira e de 
Lindinalva Olindina de Paiva Oliveira. A pretendente: MARLENE DOS SANTOS, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-
nascimento: 11/05/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valter Aristeu dos Santos e de Francisco Maria Prazeres dos Santos.

O pretendente: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 01/09/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Rodrigues de Oliveira e de Adriana dos Santos 
Oliveira. A pretendente: NATALÍ DE LIMA FURTADO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Furtado e de Maria Marta de Lima.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CARLOS ALBERTO SANTOS DE FREITAS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Matuim, Município de Candeias - BA, data-nascimento: 
02/11/1954, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benicio 
Ramos de Freitas e de Odete Santos de Freitas. A pretendente: MARIA APARECIDA 
ALMEIDA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Itaeté 
- BA, data-nascimento: 09/08/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Batista de Souza e de Alice Almeida de Souza.

O pretendente: VITOR SOARES GRAÇA, profi ssão: técnico em química, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 17/06/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Juciara Soares Graça. A pretendente: ERIKA 
STEPHANIE DE SOUZA ESPINDOLA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 07/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ednaldo Silva de Espindola e de Rosangela Maria de Souza.

O pretendente: IGOR ARAUJO DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 13/02/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gesse Francisco do 
Nascimento e de Ester Araujo do Nascimento. A pretendente: LUDMILA ARIELI SILVA DE 
ALMEIDA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Diadema - SP, data-nascimento: 27/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Oscar Pereira de Almeida Neto e de Luzineide da Silva Nascimento.

O pretendente: GENILDO LIMA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Surubim - PE, data-nascimento: 07/11/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genival José da Silva e de Ivanilda Moura Lima da 
Silva. A pretendente: CLEONILDES LIMA DE BRITO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Una - BA, data-nascimento: 30/10/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo de Brito e de Eulina Ferreira Lima.

O pretendente: DERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: gerente de plane-
jamento, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 
02/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dercio Fer-
reira de Oliveira e de Maria Cristina Silva de Oliveira. A pretendente: FERNANDA PIRES 
CARDOSO, profi ssão: supervisora de monitoramento, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 25/02/1993, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Cardoso e de Alda Palmira Cruz Pires Cardoso.

O pretendente: DAVID UNGARO, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, naturali-
dade: em Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 25/06/1954, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ungaro e de Maria Pieretti Ungaro. 
A pretendente: FÁTIMA ROS GARCIA, profi ssão: corretora de imóveis, estado civil: 
viúva, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 27/06/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Correia e de 
Maria da Conceição Leal Correia.

O pretendente: HENRIQUE JORGE DA COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 05/06/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Newton Jorge da Costa e de Nury 
Lane Alves de Sousa Costa. A pretendente: NADIA OLIVEIRA GONÇALVES, profi ssão: 
analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: em Una - BA, data-nascimento: 
19/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Beroaldo 
Simões Gonçalves e de Rosania Santos de Oliveira.

O pretendente: GELSON HARUO NAKAMURA, profi ssão: agente fi scal de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 30/08/1972, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yoshitugu Nakamura e de Shizuco 
Nakamura. A pretendente: LUCIANA VIEIRA DE SANTANA, profi ssão: nutricionista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 17/01/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João José de Santana 
e de Maria Vieira de Santana.

O pretendente: DIEGO SANCHEZ AZEVEDO, profi ssão: orçamentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 18/03/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Alves de Azevedo 
e de Sandra Sanchez Azevedo. A pretendente: JAQUELINE SILVESTRE DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 15/12/1987, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião Pereira da Silva e de Norma Silvestre Murta da Silva.

O pretendente: RAPHAEL DE OLIVEIRA VALDIVIA, profi ssão: ofi cial de manutenção 
eletric., estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
17/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter 
Moreira Valdivia e de Djanira de Oliveira Valdivia. A pretendente: JULIANA FREITAS 
DE SOUZA, profi ssão: coordenadora de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Fortaleza - CE, data-nascimento: 26/03/1983, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Stenio Gonzaga de Souza e de Maria Augusta 
Freitas de Souza.

O pretendente: JULYANO RODRIGUES DE ALMEIDA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 23/06/1997, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Joercio Rodrigues de Almeida 
e de Maria Telma da Silva Almeida. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
data-nascimento: 20/08/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Arnobio da Silva e de Maria Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: funcionário público 
municipal, estado civil: divorciado, naturalidade: em Alfredo Marcondes - SP, data-
nascimento: 27/10/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Rodrigues dos Santos e de Josefa Maria dos Santos. A pretendente: 
SIMONE NOGUEIRA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 06/11/1967, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Henrique e 
Silva e de Iêda Nogueira Silva.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DE GODOY, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 13/03/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho José Marcelino de Godoy e  
de Elza Oliveira de Godoy. A pretendente: RENATA LOPES PEREIRA, profi ssão: analista 
fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
18/03/1982, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
Pereira e de Tereza Lopes Pereira.

O pretendente: RODRIGO IMAMURA GONÇALVES, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/06/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alamir José Gonçalves e de Nair 
Misako Imamura Gonçalves. A pretendente: CRISTIANE BERTODO SANTOS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-
nascimento: 20/06/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jose Bertodo Santos e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: LUCAS CORDEIRO DE ALEMIDA, profissão: auxiliar de prótese 
dentária, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-
nascimento: 09/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Joel Vaz de Almeida e de Claudia Maria Cordeiro. A pretendente: VIVIANE 
BONIFÁCIO DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Butantã - SP, data-nascimento: 10/10/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista de Souza e de Idalina Maria 
Bonifácio dos Santos.

O pretendente: HIVO GABRIEL CAMPELO PEREIRA, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Luís - MA, data-nascimento: 22/06/1998, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira Neto e de Clarice da 
Conceição Pereira Campelo. A pretendente: BEATRIZ VITA PONCE, profi ssão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
29/01/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anderson 
Martins Ponce e de Patricia da Rocha Vita Ponce.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: WILLIAN SANTOS DE JESUS, profi ssão: auxiliar de açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mutuípe, BA, data-nascimento: 29/11/1999, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo de Jesus Santos e de Cleuza de Souza Santos. A 
pretendente: DANIELE SILVA MEROLA, profi ssão: açougueira/balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Carlos, SP, data-nascimento: 27/12/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz Merola e de Lucineide Borges da Silva.

O pretendente: PABLO ERNESTO SAN MARTIN, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Patricia Angelica San Martin Fernandez. A pretendente: VIVIANE DE 
ALMEIDA GARCIA MARQUES, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Tadeu Garcia Marques e de Ana Lucia de Almeida Marques.

O pretendente: LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUSA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
desempregado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Cicero Lopes de 
Oliveira e de Francisca dos Santos Sousa. A pretendente: MICAELA FELIX DE ALMEIDA, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Neuza Felix de 
Almeida.

O pretendente: WILLIAN NEVES LEÃO, profi ssão: taxista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Cardoso Leão e de Eurides Neves Leão. A pretendente: FERNANDA DO 
COUTO ARAUJO, profi ssão: analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: Barra 
do Garças, MT, data-nascimento: 26/03/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Juarez Leite de Araujo e de Ozaí Lopes do Couto Araujo.

O pretendente: LÊNON THOMAS TEIXEIRA KRAMER, profi ssão: game designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 29/10/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ernesto Adolfo Kramer e de Dóris Sueli Teixeira. 
A pretendente: LAILA ANDRÉ DO MONTE, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Ricardo Robson Silva do Monte e de Rosa André.

O pretendente: RODRIGO VALÉRIO SANTINO PEREIRA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Adgelson Santino Pereira e de Mariza Valério da Silva Pereira. 
A pretendente: ADRIANA CRUZ VIEIRA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1973, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Vieira e de Marilza Cruz Vieira.

O pretendente: FERNANDO ALVES PEREIRA, profi ssão: assistente de defensoria públi, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adauto Soares Rego Alves Pereira e de Cleusa 
Aparecida Ferreira Alves Pereira. A pretendente: MARIANA RODRIGUES DE JESUS, 
profi ssão: radialista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Donisete de Jesus e 
de Marcia Aparecida Filho.

O pretendente: MARCELO COPPINI BARBOSA DE CAMPOS, profi ssão: diretor de 
planejamento, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/11/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Barbosa de Campos 
Sobrinho e de Marisa Coppini Campos. A pretendente: BRUNA CARVALHO MACEDO, 
profi ssão: gerente de planejamento, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-
nascimento: 12/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vilson de Oliveira 
Macedo e de Claudia de Carvalho.

O pretendente: GUILHERME FERNANDO DE OLIVEIRA HOFFERT, profi ssão: engenheiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edy Marcio Hoff ert e de Glauce Simões de Oliveira 
Hoff ert. A pretendente: DANIELLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso Amancio dos Santos e de Vera Lucia de Oliveira 
dos Santos.

O pretendente: DAVI MARINHO DE ANDRADE, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/2000, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jurandir Vieira de Andrade e de Carina Marinho de Andrade. A pretendente: 
MICHELLE BECKMANN, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Alemanha, 
data-nascimento: 07/06/1999, residente e domiciliada em Berlim, Alemanha, fi lha de Reiner 
Otto Beckmann e de Elvira Rita Beckmann.
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Especial

#tenhacicatrizes

Sumaia Thomas

Empreendi para voltar

às empresas 

 Sumaia Thomas (*)

Tive meus dois fi lhos enquanto estava no 
mundo corporativo. Em minha primeira 

gestação, me senti uma profi ssional que traba-
lhava normalmente como todas as outras, com 
o único diferencial que eu estava grávida. Por 
isso, não tive medo ou qualquer receio ao sair 
de licença maternidade.

Porém, quando retornei da licença da minha 
primeira fi lha, a empresa havia passado por 
muitas mudanças. Toda a estrutura de dire-
toria e lideranças havia mudado e o projeto 
para o qual eu havia sido contratada já não 
existia mais. Com isso, precisei me adaptar a 
um novo escopo de trabalho. E durante esta 
readaptação recebi com surpresa a notícia da 
minha segunda gravidez.

Com isso, as pessoas passaram a me ver de 
outra forma. Recebi um tratamento diferente 
da primeira gravidez, pois colegas e gestores 
pareciam duvidar que eu retornaria da licença 
maternidade por ter dois fi lhos tão pequenos. 

Ter vivido duas experiências profi ssionais 
completamente opostas em minhas gestações me 
fi zeram questionar sobre todos os desabafos de 

mães que lemos diariamente em mídias sociais 
como o LinkedIn.

Porém, tudo isso me ajudou a encontrar meu 
maior objetivo: ajudar profi ssionais e empresas 
a lidarem com a maternidade no seu dia a dia 
de trabalho. Foi com a minha maleta de com-
petências e habilidades adquiridas nos diversos 
ambientes profi ssionais pelos quais passei que 
fui capaz de me posicionar nas situações difíceis, 
a gerenciar meu trabalho de forma produtiva e 
planejar uma nova etapa de carreira.

São inúmeros os casos que leio e chegam para 
mim de mulheres que se esforçaram na volta ao 
trabalho, mas afi rmam que tudo mudou neste 
retorno e acabaram saindo das empresas - por 
opção ou por desligamento.

Como resultado destas mudanças, vejo pes-
soas desgastadas, estressadas, desesperançosas 
e com a autoestima profi ssional totalmente 
abalada.  

Na busca ansiosa pelos próximos passos para 
sobreviver às frustrações do momento que deve-
ria ser um dos mais belos da vida, não dedicam 
tempo sufi ciente para rever o que mudou, atu-
alizar o currículo com base nestas mudanças e, 
acima de tudo, não dedicam tempo para achar 
o seu melhor em todos os seus papéis. O foco 
parece fi car só naquilo que falta e não no que 
se tem.

A promessa do empreendedorismo materno 
sobre a liberdade para gerir melhor tempo no 
dia a dia, passar mais horas com os fi lhos e ain-
da ganhar dinheiro é extremamente atraente e 
soa como música perfeita para nossos ouvidos. 
E essa já é uma verdade para algumas pessoas 
depois de algum tempo dedicação, pois existem 
muitos relatos com casos de sucesso - Débora 
Miller da Doralice Doces é um lindo exemplo.

Porém, empreender é trabalho duro e muito 
solitário no início. Para uma pessoa que sempre 
atuou no regime CLT como eu, fi car sem chefe, 
par ou equipe para criticar ou orientar a sua 
melhor performance e ampliar suas perspectivas 
na empresa é como perder a direção do barco. 

A sensação de saber o que fazer e para onde 
ir todos os dias é tão boa, dá segurança e é tão 
aconchegante até você lembrar que não estava 
feliz fazendo o que fazia.

Empreender exige preparo, coragem e um 
propósito genuíno, pois a sua convicção será 
testada diariamente.

Este texto é um convite a refl etir sobre o lugar 
que você está. É nesse lugar que você realmente 
quer estar? E quais são as possibilidades que 
existem para você além de empreender? Onde 
você quer estar daqui a 5 anos não é mais uma 
pergunta de processo seletivo, é para todas as 
manhãs. Você sempre tem escolha!

A minha é te ajudar a ser feliz no trabalho 
agora! 

Beijo carinhoso

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  mãe de 
2 fi lhos, é especialista em gestão de carreira, possui 20 
anos de experiência em treinamento e desenvolvimento 

de líderes e atua apoiando profi ssionais e empresas a 
obter o equilíbrio entre maternidade e trabalho. É Pós 

Graduada em Processos de Gestão de Pessoas pela 
FIA/SP, certifi cada em Coaching com especialização em 

Neuro Coaching e em Action Learning Coach. 

As fraudes fi nanceiras levam os 
consumidores que foram vítimas 
a repensar seu comportamento 
na internet e a adotar medidas de 
segurança. A conclusão é de um 
estudo feito em todas as capitais 
pela CNDL (Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC 
Brasil (Serviço de Proteção ao 
Crédito) em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas)

De acordo com o levantamento, em cada dez consu-
midores que foram vítimas de fraudes, sete (71%) já 
deixaram de comprar em algum site por desconfi ar da 

sua idoneidade. O estudo ainda mostra que somente 28% des-
ses consumidores confi am nos sistemas de proteção contra 
fraudes das empresas e 62% acreditam que os fraudadores 
estão sempre um passo à frente das medidas de segurança.

Para a maioria dos entrevistados, a responsabilidade pela 
segurança em relação a possíveis golpes é tanto da sociedade, 
quanto das organizações públicas e privadas. De acordo com 
o levantamento, 69% dos entrevistados acreditam que as 
instituições fi nanceiras são os principais responsáveis em 
desenvolver medidas para se evitar fraudes. Já 61% julgam 
que os próprios consumidores são responsáveis, o mesmo 
percentual de 61% acreditam que a responsabilidade é de 
comerciantes e lojistas e 60% mencionam a Polícia Federal.

“É um engano pensar que a responsabilidade pela integri-
dade e proteção de informações pessoais caiba apenas ao 
governo e às empresas. O usuário também precisa adotar 
medidas de prevenção, sobretudo ao lidar com perfi s nas 
redes sociais e dispositivos eletrônicos”, afi rma o presidente 
da CNDL, José César da Costa.

 
Ao constatar que foi vítima de fraude fi nanceira, além 

de procurar a polícia, uma das primeiras coisas a se fazer 

Compras em sites: 83% dos brasileiros 
se consideram vulneráveis a fraudes
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é entrar em contato com a empresa ou instituição rela-
cionada ao caso. Contudo, nem sempre o consumidor se 
considera capaz de lidar sozinho com o problema e, diante 
disso, decide buscar ajuda especializada. De acordo com a 
pesquisa, 29% das vítimas de fraudes que tentaram resol-
ver a situação contrataram uma empresa para essa tarefa, 
sendo que em 58% dos casos o problema foi solucionado 
e em 19% não houve êxito.

O gasto médio pago para resolver a situação com ajuda 
da empresa foi de R$ 729,00, sendo que na maior parte 
dos casos (55%) o pagamento foi feito após o problema 
ter sido solucionado. Outros 24% pagaram antecipado. 
Os principais motivos para contratarem terceiros foram 
não saber o que fazer para resolver o problema (35%), 
evitar desentendimentos (23%) e constrangimentos 
(22%).

Entre as vítimas de fraudes, 71% dos entrevistados não 
recorreram a esse tipo de serviço. Dentre esses, 31% alegam 

ter conseguido resolver sozi-
nhos o problema, enquanto 
18% garantem que a própria 
empresa relacionada à ocor-
rência da fraude resolveu a 
situação e 15% não tinham 
dinheiro para pagar um es-
pecialista.

Outra constatação é que 
76% daqueles que procu-
raram ajuda profissional 
tentaram primeiro resolver 
a situação por si mesmos. 
Além disso, 51% dos que 
contrataram empresas para 
ajudar nesta resolução ti-
veram receio de estarem 
sofrendo um novo golpe. 
A maioria (83%) dos en-
trevistados se considera 
vulnerável a ocorrência de 
fraudes, sobretudo ao reali-
zarem compras com cartão 

de crédito ou débito (46%), pelo risco de terem o número 
de celular clonado (39%) ou também clonagem de docu-
mento ou de placa do veículo (36%).

No que se refere à propensão para sofrer golpes, os 
entrevistados apontam que as pessoas ingênuas são mais 
propensas a serem vítimas (72%). Assim como pessoas que 
vivem situações de necessidade ou urgências de dinheiro 
(59%) e pessoas gananciosas, que querem dinheiro fácil, 
sem grandes esforços ou riscos (56%). Para 77% dos con-
sumidores ouvidos, as pessoas acima de 60 anos são mais 
vulneráveis, enquanto 34% acreditam que os jovens são 
mais sujeitas a fraudes.

“O avanço da idade contribui para a diminuição ou perda 
de determinadas aptidões físicas ou intelectuais que tornam 
o indivíduo mais suscetível a práticas abusivas e até mesmo 
a fraudes. É preciso que as empresas estejam atentas às 
particularidades dessa crescente faixa da população para 
que a mantenham como seu público consumidor oferecendo 
apoio e segurança”, acrescenta Costa.  A pesquisa ouviu 917 
pessoas residentes em todas as capitais do país, homens e 
mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos e de todas 
as classes sociais. 

Fonte: CNDL/SPC Brasil.
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