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“Investir não é 
arriscado. Arriscado 
é trabalhar durante 
35 anos para outra 
pessoa e depois viver 
da previdência social”
Warren Buffet (1930)
Investidor norte-americano

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

Os órgãos da adminis-
tração federal deverão 
usar o pregão eletrô-

nico (processo eletrônico de 
licitação) para adquirir bens 
e serviços comuns. Editado 
no fim de setembro pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
o decreto entrou em vigor 
ontem (28). A exigência vale 
para órgãos da administração 
pública federal direta, autar-
quias, fundações e fundos 
especiais. Não abrange em-
presas públicas e sociedades 

Pregão eletrônico passa 
a ser obrigatório para 
administração federal

de economia mista, que têm 
regimes próprios de licitação.

Estados e municípios tam-
bém fi carão obrigados a licitar 
pelo pregão eletrônico caso 
usem recursos da União para 
as contratações. A exigência 
afetará as licitações locais 
em regime de convênios, de 
contratos de repasse ou de 
transferência de fundo fede-
ral. Até agora, a utilização do 
pregão eletrônico nas licitações 
federais era preferencial, mas 
não obrigatória. 

O decreto valerá para quase 
todas as compras federais, 
exceto em três situações: 
contratação de obras, loca-
ções imobiliárias e alienações 
e contratação e compra de 
bens e serviços especiais, in-
clusive os serviços especiais 
de engenharia. O decreto 
segue o entendimento do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) de que serviços co-
muns de engenharia podem 
ser contratados por meio de 
pregão eletrônico. 

Estados e municípios também fi carão obrigados a licitar pelo pregão eletrônico

caso usem recursos da União para as contratações.

Agora, os estudos técnicos 
preliminares serão obrigatórios 
para todas as contratações em 
que o procedimento for neces-
sário. Anteriormente, somente 

as licitações para soluções 
de tecnologia da informação 
exigiam o estudo, que orienta 
a elaboração do termo de re-
ferência. Outra mudança,  diz 

respeito ao orçamento sigiloso. 
O valor máximo ou o valor 
de referência não serão mais 
divulgados até o fi m da fase de 
lances (ABr).

Bolsonaro foi recebido em Abu Dhabi pelo príncipe herdeiro do 

país, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Reunião do Copom
O Comitê de Política Monetária 

(Copom) inicia hoje (29) a penúl-
tima reunião deste ano para defi nir 
a taxa básica de juros da economia 
(Selic), atualmente em 5,5% ao ano. 
Amanhã (30), será anunciada a nova 
taxa. A última reunião deste ano 
será nos dias 10 e 11 de dezembro. 
Segundo a última pesquisa do Banco 
Central ao mercado fi nanceiro, a 
previsão é que a Selic caia para 5%, 
nesta semana, e para 4,5% ao ano, 
em dezembro.

O Ministério da Agricultura, 
Silvicultura e Pesca do Japão 
informou ontem (28) que 
passa de 1,5 bilhão de dólares 
a avaliação dos estragos cau-
sados ao setor pelos recentes 
tufões no país. O mais grave foi 
o Hagibis. Foram danifi cadas, 
no mínimo, 8,5 mil instalações 
agropecuárias — reservatórios 
e escoadouros —, com custo 
estimado de reparos na casa 
dos 440 milhões de dólares.

O total correspondente a ar-
roz, maçãs e diversos produtos 
agrícolas fi cou em torno de 97 
milhões de dólares, afetando 
mais de 14 mil hectares de ter-
ras de cultivo. Os estragos em 

estradas fl orestais, madeireiras e 
outras instalações relacionadas à 
silvicultura são avaliados em 320 
milhões de dólares. O montante 
de prejuízos em portos pes-
queiros e instalações de pesca 
equivale a 88 milhões de dólares.

Funcionários do ministério 
estimam que ainda haverá um 
aumento no total de perdas, 
especialmente em áreas onde 
ocorreu o transbordamento 
de rios. A conta dos estragos 
deixados pelo tufão Faxai em 
setembro chega a 468 milhões 
de dólares. As chuvas intensas 
da semana passada também 
provocaram grandes danos 
(NHK/ABr).

As chuvas intensas também provocaram grandes danos.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, disse ontem (28) que 
há a uma boa expectativa de 
chuvas para o próximo verão. 
Na sua avaliação, deve haver 
recuperação dos reservató-
rios das usinas hidrelétricas 
nós próximos meses, apesar 
da baixa nas precipitações 
ter levado a Aneel a acionar 
a bandeira tarifária vermelha. 

“As expectativas são posi-
tivas no sentido do regime 
de chuvas para o próximo 
período de verão”, disse ao 

A menos de uma semana para 
o Enem, cerca de 1,2 milhão de 
participantes ainda não sabem 
onde farão a prova, de acordo 
com o Inep. Esses estudantes 
ainda não acessaram o Cartão 
de Confi rmação da Inscrição, 
que está disponível na Página 
do Participante e no aplicativo 
do Enem, que pode ser baixado 
nas plataformas Apple Store e 
Google Play.

Segundo balanço, 3,9 milhões 
de participantes, o equivalente 
a mais de 76% dos quase 5,1 
milhões de inscritos no Enem 
2019, acessaram o Cartão até 
a manhã de ontem (28). Além 
do local de prova, os estudan-
tes podem conferir, no cartão, 
o número da sala onde farão 
o exame; a opção de língua 
estrangeira feita durante a ins-
crição; e o tipo de atendimento 
específi co e especializado com 
recursos de acessibilidade. As 

provas serão aplicadas nos dias 
3 e 10 de novembro em 1.727 
municípios.

Quem precisa comprovar 
presença no dia de prova do 
Enem deve imprimir a Decla-
ração de Comparecimento per-
sonalizada, também disponível 
na Página do Participante. Para 
esses casos, de acordo com 
o Inep, é indispensável que 
a declaração seja impressa e 
entregue ao aplicador no dia 
do exame.

O Inep recomenda que os 
participantes imprimam o car-
tão de confi rmação e, aqueles 
que precisam, imprimam a 
declaração de comparecimento 
e levem os dois para a aplicação 
do exame. No dia do Enem, a 
dica é chegar no local com an-
tecedência. Os portões abrirão 
às 12h, pelo horário ofi cial de 
Brasília, e serão fechados às 
13h (ABr).

No dia do Enem, a dica é chegar no local com antecedência.

A implementação de medidas 
estabelecidas pelo Tratado 
Internacional para Controle 
do Tabaco, como os aumentos 
de preços e impostos, reduzi-
ram em até 40% o número de 
fumantes no país, de acordo 
com a médica do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
Tania Cavalcante. Segundo 
ela, também contribuem para 
o alerta do perigo do tabaco, as 
advertências sanitárias nas em-
balagens também, a proibição 
de saborização dos cigarros e 
a proibição das propagandas.

“Apesar de o Brasil ter redu-
zido muito a prevalência de fu-
mantes para 9,3%, em números 
absolutos são 19 milhões de pes-
soas, então precisamos ajudar 
esses fumantes a deixarem de 
fumar e muitos deles precisam 
de tratamento, que é oferecido 
pelo SUS. Embora ainda tenha-

Hoje são 157 mil mortes anuais devido ao tabagismo,

todas evitáveis.

Valdenio Vieira/PR

Kim Kyung-Hoon/Reuters
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Ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque.
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Em visita ofi cial aos Emirados 
Árabes Unidos, o presidente 
Jair Bolsonaro fi rmou oito atos 
bilaterais com o país do Oriente 
Médio em várias áreas como 
paz e segurança, cooperação 
econômica, inteligência artifi -
cial, meio ambiente e defesa. A 
comitiva brasileira foi recebida, 
no domingo (27), em Abu 
Dhabi, pelo príncipe herdeiro 
do país, Xeique Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.

Para despertar o interesse 
das companhias em expandir as 
atividades no Brasil, foi fi rmado 
entendimento para a troca de 
informação sobre o ambiente 
de negócio e oportunidades de 
investimentos nos dois países, 
por meio de compartilhamento 
de experiências e de melhores 
práticas empresariais. Na área 

Medidas antitabaco diminuíram em 
40% o número de fumantes no Brasil

existe pressão da indústria do 
tabaco, já que muitas das medi-
das dependem de leis. “Hoje são 
157 mil mortes [anuais] devido 
ao tabagismo, todas evitáveis, e 
um gasto de R$ 57 bilhões com 
as doenças por ano”.

A médica ressaltou que é 
preciso ainda fi car atento aos 
cigarros eletrônicos, que têm 
sido difundidos como algo 
interessante para reduzir os 
danos aos fumantes, mas que 
é igualmente perigoso. 

“São vendidos em lojas vis-
tosas, são coloridos, bonitos, 
tentando passar uma percep-
ção para a população de que 
aquilo não tem dano, mas tem. 
Estamos vendo nos Estados 
Unidos crianças e adolescentes 
morrendo por dano pulmonar 
e ninguém sabe o que está 
acontecendo exatamente”, 
destacou (ABr).

mos muitos desafi os, não temos 
propaganda e promoção dos 
produtos de tabaco”, disse du-
rante o Simpósio Internacional 
Sobre Formas Alternativas de 
Exposição ao Tabaco.

As medidas adotadas, in-
cluindo a proibição de fumo em 

locais fechados, estão fazendo 
o efeito previsto e mudando a 
percepção da sociedade de que 
fumar não é glamoroso e positi-
vo e sim um problema de saúde 
pública. Para Tania, as medidas 
preventivas contra o tabaco não 
foram adotadas antes porque 

Japão: passam de
US$ 1,5 bi prejuízos 

causados por calamidades

Enem: 1,2 milhão de inscritos 
não sabem local da prova

Brasil assina acordos 
bilaterais com Emirados 

Árabes e Catar

Ministro comenta 
bandeira vermelha 

para energia elétrica
comentar a alta dos preços 
da eletricidade, após par-
ticipar da aberura da 19ª 
Conferência Internacional 
Datagro sobre Açucar Etanol.  
A  Aneel informou que a ban-
deira tarifária para o mês de 
novembro será a vermelha, 
no patamar 1, quando há um 
acréscimo de R$ 4 para cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos. 

Albuquerque disse que 
a decisão foi tomada em 
cumprimento às normas que 
regulam o setor. Entretanto, 
é esperada uma melhora nos 
próximos meses. “As expec-
tativas hidrológicas são até 
positivas, mas nós trabalha-
mos com fatos. Então, como 
nós estamos cumprindo a 
norma, [adotamos] a bandeira 
vermelha”, ressaltou.

As cores verde, amarela 
ou vermelha (nos patamares 
1 e 2) indicam se a energia 
custará mais ou menos em 
função das condições de gera-
ção. Os recursos pagos pelos 
consumidores vão para uma 
conta específica e depois são 
repassados às distribuidoras 
de energia para compensar o 
custo extra da produção de 
energia em períodos de seca 
(ABr).

de defesa, os dois países pre-
tendem constituir um fundo 
para expansão da capacidade 
produtiva do setor no Brasil. 

Há mais de 10 anos um chefe 
de Estado brasileiro não visita-
va os Emirados Árabes Unidos, 
segundo maior parceiro do 
Brasil na região. Já o Brasil é 
o principal parceiro do país na 
América Latina. No domingo 
(27), o presidente brasileiro 
se reuniu com empresário no 
Seminário Empresarial Brasil-
-Emirados Árabes Unidos, e se 
encontrou com atletas brasilei-
ros e dos emirados praticantes 
de jiu-jitsu. Cerca de 10 mil 
brasileiros vivem nos Emirados 
Árabes.

Já no Catar, foi assinado on-
tem (28) acordo para a isenção 
de visto de entrada nos países 
de turistas, pessoas em trânsito 
ou em viagens de negócios. A 
medida é recíproca. Esse é 
um dos seis acordos fi rmados 
durante a vista do presidente 
Jair Bolsonaro ao país. Ele foi 
recepcionado em Doha pelo 
emir do Catar, Xeique Tamin 
Bin Hamad Al Thani, no Palácio 
Real, onde fi rmaram acordos 
de cooperação em áreas como 
defesa, saúde e serviços aéreos 
(ABr). 
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O futuro de vendas 
e marketing com a 

inteligência artifi cial
Em 1996, o computador 

da IBM, Deep Blue, 

surpreendeu o mundo 

ao derrotar o campeão 

de xadrez Garry 

Kasparov, campo que, 

até então, era domínio 

do ser humano

Apesar de o fato ser bas-
tante impressionante, 
era fácil alegar que 

Deep Blue não passava de 
uma máquina que obedecia 
a comandos, que não possuía 
uma inteligência autônoma. Ou 
seja, não conseguia pensar por 
si só. Mas a história foi reescrita 
em março de 2016, quando 
um sistema de inteligência 
artificial chamado AlphaGo 
derrotou o campeão mundial 
sul-coreano Lee Sedol. 

De primeira, pareceu um 
feito tão importante quanto o 
de xadrez, exceto por alguns 
detalhes surpreendentes, 
como o total de jogadas possí-
veis no Go, maior que a quan-
tidade de átomos presentes 
no universo. Essa explosão 
de combinações tornou o Go 
bem mais avançado do que 
o xadrez, mas a façanha não 
termina por aí: o AlphaGo foi 
capaz de aprender a próxima 
jogada, conseguindo derrotar 
seus oponentes de forma muito 
mais rápida, utilizando menos 
jogadas.

Diante desse cenário “as-
sustador”, é passivo que nos 
perguntemos: Como essa tal 
de inteligência artifi cial pode 
impactar o mundo em que 
trabalho? Vou perder meu 
emprego em quanto tempo? 
Provavelmente, essas são 
questões que muita gente 
está se fazendo. No entanto, 
o mais curioso é que um dos 
profi ssionais que menos se 
preocupa é o vendedor, e por 
algumas razões:

O profi ssional de vendas ain-
da acredita bastante no poder 
do relacionamento. Por obter 
habilidades mais humanas e 
menos técnicas, ele não possui 
uma familiaridade tão grande 
com o universo tecnológico, 
deixando essas questões mais 
para o time de marketing e 
suas ferramentas digitais. Em 
contrapartida, no universo de 
vendas B2B essa realidade vem 
mudando. 

Pesquisas já mostram que 
em modelos de vendas com-
plexas o cliente já percorreu 
mais da metade de sua jornada, 
conhecendo a empresa, os 
produtos, seus clientes, a re-
putação da empresa, a opinião 
dos colaboradores, etc. 

Então, pouco adianta a fa-
mosa lábia do vendedor, caso 

a empresa não faça seu dever 
de casa no âmbito digital. 
E é justamente no âmbito 
digital que os consumidores 
e compradores deixam suas 
“digitais”, preenchendo for-
mulários, baixando materiais, 
visitando sites (sejam os seus 
ou do seu concorrente). 

Toda essa informação existe, 
e está armazenada em algum 
lugar. E hoje, mais do que 
nunca, é necessário saber 
onde está e como utilizar. 
As aplicações de inteligência 
artifi cial para o universo de 
marketing e vendas possuem 
dois principais objetivos: 

 Soluções que ajudem exe-
cutivos e/ou times a tomarem 
melhores decisões, como so-
luções que façam análise dos 
dados. Segundo a Forrester, 
mais de 80% dos dados das 
empresas não são utilizados 
para analytics. Isso signifi ca 
que existe um oceano vasto de 
dados que não são utilizados 
para uma melhor tomada de 
decisão.

Perguntas que hoje fazemos 
de forma intuitiva poderão ser 
respondidas de forma fácil:

- Quais as melhores regiões 
para vender meus produtos/
serviços?

- Quais as melhores oportu-
nidades no meu pipeline?

- Preciso realmente de tantos 
vendedores para as contas que 
queremos atender?

 
Sistemas que possuem capa-

cidade de desenvolver autono-
mia com o objetivo de emular o 
ser humano. Aplicações como 
chatbot estão crescendo bas-
tante, tornando uma poderosa 
ferramenta de vendas. Mais 
de 67% dos consumidores 
mundiais utilizam chatbot para 
suporte ao cliente e cerca de 
85% de todas as interações 
com o cliente serão feitas sem 
humanos, até 2020. 

Hoje, é possível encontrar 
sistemas como Articoolo, que 
cria artigos de 500 palavras em 
menos de dois minutos, utili-
zando a inteligência artifi cial 
e prometendo uma verdadei-
ra revolução no universo do 
marketing de conteúdo. De 
fato, a IA já está em diversos 
aplicativos e serviços que utili-
zamos, e a tendência é que essa 
presença ganhe ainda mais 
força em um futuro próximo. 

Um planejamento efi ciente 
serve não só para manter a po-
sição da empresa no mercado, 
mas para ganhar competitivi-
dade e credibilidade.

(*) - É fundador e CEO da Osorno 
Analytics, startup de Account-Based 

Marketing, Big Data e Inteligência 
Artifi cial, com foco em Marketing e 

Vendas (www.osorno.ai).

Cristian Townsend (*)
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Gestão Coach
@Para os líderes e profi ssionais de RH que se interessam por coaching, 

a ProFitCoach realizará uma aula gratuita e online, via ZOOM, do 
seu programa Gestão Coach, no próximo dia 29/10 às 18h45min. O curso 
é composto por dois módulos: o “The Coaching Skills” e o “Conversas 
Essenciais para Líderes”. O primeiro capacita o aluno a realizar coa-
ching dentro das organizações através de teoria e prática. Já o segundo 
aprofunda a capacitação, possibilitando a construção de um conjunto 
de ferramentas e recursos para serem usados na conversação coaching. 
Os interessados podem se inscrever no link: https://bit.ly/2W4yfZE .

Minsait lança iniciativa Open Source para 
desenvolvedores em todo o mundo
@Com o objetivo de dar um passo à frente em sua estratégia de có-

gido aberto (Open Source), a Minsait, uma empresa Indra, lançou 
no GitHub uma comunidade para desenvolvedores com o objetivo de 
melhorar a capacidade de sua premiada Onesait Platform. Com isso, a 
plataforma deve acelerar a construção de projetos digitais utilizando 
componentes Open Source integrados, e tornará possível agilizar o 
desenvolvimento de soluções clássicas de gestão, combinando-as com 
as últimas tecnologias (Big Data, Inteligência Artifi cial e Internet das 
Coisas), promovendo a independência dos fabricantes, a inovação e 
a criação de ecossistemas abertos (www.minsait.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O “Golpe do WhatsApp” e o 
roubo da conta no aplicativo

Os criminosos estão cada vez mais criativos acompanhando a mudança da sociedade e a evolução da 
tecnologia, de modo que a cada dia surgem novos golpes para tentar ludibriar os cidadãos e obter vantagens 
indevidas

Leticia Marques (*)

Surgiu agora o “Golpe do WhatsApp”, 
no qual os bandidos se utilizam de 
redes sociais e de um procedimento 

padrão de confi rmação, através de  men-
sagens SMS de verifi cação por meio de um 
código, o que possibilita a fraude.

Imagine a seguinte situação: você anuncia 
algum produto em uma determinada pla-
taforma de comércio online, uma pessoa 
entra em contato identifi cando-se como 
funcionária da plataforma e informa que 
você necessita compartilhar o código de 
confi rmação da publicação do anúncio, 
através de um SMS.

Dessa forma, como você acabou de reali-
zar aquele anúncio e acredita que se trata de 
um funcionário de uma dessas plataformas, 
informa o código de verifi cação que aparece 
na tela do celular.

No entanto, o que você não sabe é que 
o interlocutor se trata de um criminoso e 
que o código de verifi cação era o número 
de autenticação exigido pelo WhatsApp 
para concluir a confi guração do perfi l em 
outro aparelho celular. Desse modo, os cri-
minosos se passam por você com acesso ao 
seu WhatsApp e à sua agenda de contatos 
em outro aparelho celular. É com essas 
informações em mãos, inventam histórias 
e pedem dinheiro emprestado à sua família, 
amigos e conhecidos, que podem acabar 
caindo no golpe e realizando depósito ou 
transferência bancária em prol do golpista.

O problema é maior por conta do fato de 
que o acesso ao aplicativo em um aparelho 
é bloqueado no mesmo momento em que a 
conta é habilitada em outro. O WhatsApp 
leva certo tempo até devolver a conta em 
razão dos procedimentos de confi rmação 
e, nesse ínterim de você perceber e entrar 
em contato com a empresa, algum contato 
seu pode ter perdido muito dinheiro.

É importante ressaltar que os crimino-
sos conseguem o celular com WhatsApp 
por conta do fato de o contato telefônico 
ter sido deixado no anúncio. De qualquer 
maneira, a melhor forma de se proteger é 
se atentar às mensagens SMS que receber 
ao invés de apenas confi rmar o código, 
além de sempre verifi car o conteúdo da 
mensagem e quem é seu remetente.

Também é interessante ativar a verifi ca-
ção em duas etapas do WhatsApp, o que 
pode ser feito por meio das confi gurações 
do próprio aplicativo. Mesmo que o crimi-
noso consiga o código enviado pelo SMS, 
irá precisar colocar a senha de seis dígitos 
que foi criada.

Caso você seja vítima desse golpe, deve 
imediatamente entrar em contato com o 
WhatsApp para informar que alguém está 
utilizando a sua conta. Já se algum contato 

Shutterstock

seu realizar o depósito, deve lavrar um bo-
letim de ocorrência (B.O) e posteriormente 
ajuizar ação em face do próprio WhatsApp 
a fi m de obter o IP (internet protocol), que 
é o endereço digital atribuído ao determi-
nado dispositivo conectado a uma rede 
de computadores, de modo que possa ser 
feita eventual investigação e localização 
do criminoso.

O mais recomendável, para evitar dor de 
cabeça, é não agir de modo automático e, 
caso alguém entre em contato se identi-
fi cando como funcionário de uma plata-
forma, abrir a mensagem de verifi cação e 
confi rmar se é da plataforma ou do próprio 
WhatsApp. O ideal é nunca compartilhar 
esse tipo de informação confi dencial com 
ninguém. Todo cuidado é pouco com os 
golpes em ambientes virtuais!

(*) É advogada especialista em Direito Civil do 
escritório Aith, Badari e Luchin Advogados

As empresas que têm como foco 
principal vender para outras compa-
nhias precisam regularmente aprimorar 
suas estratégias para conseguir novos 
clientes e, assim, avançar sua operação. 
No modelo de vendas B2B (business to 
business)  alguns cuidados extras são 
necessários, uma vez que a negociação 
comercial tende a ser mais complexa e 
longa em relação ao modelo B2C (bu-
siness to consumer).

Tal fator ocorre porque geralmente 
há vários profi ssionais responsáveis 
pela tomada de decisão e, nesse caso, 
é comum que cada um deles esteja 
convencido do valor e da necessidade 
do produto antes de fi nalizar a compra.

Apesar de toda complexidade envolvi-
da, qualquer empresa pode potencializar 
as vendas B2B e melhorar os resultados 
do negócio tomando algumas medidas 
simples e efi cazes, afi rma

Ricardo Corrêa, cofundador e CEO da 
Ramper, startup detentora da principal 
plataforma de prospecção digital no Bra-
sil. “Esse é um movimento que já vem 
acontecendo em algumas organizações.

O desafi o exige estratégia e dedica-
ção”, alerta.

Confi ra as dicas do especialista aos 
interessados em implementar as melho-
rias, visando aumentar a recorrência de 
vendas B2B:
1. Foco na geração de leads quali-

fi cados

Um dos principais gargalos na área de 
vendas é a falta de leads. O assunto fi ca 
ainda mais delicado quando os poucos 
leads gerados não são qualifi cados para 
o negócio. O que gera a seguinte dúvida: 
prezar pela qualifi cação ou quantidade? 
Talvez alguns gestores acreditem que 
quantidade aumente as chances de 
vendas. Afi nal, quanto maior o número 
de leads, mais profi ssionais conhecem 
a solução e tendem a adquiri-la. 

Porém, gerar leads não qualifi cados 
é sinônimo de desperdício de tempo, já 

que os vendedores vão realizar contatos 
com profi ssionais que não possuem qual-
quer interesse pelo negócio. O recurso, 
além de exigir um investimento alto, traz 
um retorno muito aquém do esperado.

 Por isso, o foco deve ser totalmente 
direcionado na criação de leads qualifi ca-
dos, que tenham fi t com o seu negócio e 
a solução que disponibiliza ao mercado.

2. Entenda o funil de vendas

As pequenas e médias empresas ge-
ralmente operam com funis de vendas 
com um volume de leads muito baixo. 
E acham que para resolver o problema 
precisam contratar mais vendedores. 
Ledo engano: ampliar o número de 
profi ssionais sem considerar o volume 
de leads gerados mês a mês é um gasto 
desnecessário, que apenas aumenta 
o risco de ter vendedores com tempo 
ocioso por falta de leads.

Antes de mais nada, entenda como o 
funil de vendas da sua empresa funciona. 
Por exemplo, se para fechar uma venda 
exige a qualifi cação de 10 leads e para 
conseguir esse número, é necessário 
prospectar 100 contatos, toda a ope-
ração comercial precisa ser ajustada a 
partir dessa métrica. Tenha em mente 

que a projeção só pode ser realizada a 
partir de um histórico.

3. Defi na metas realistas

Ao entender o funcionamento do fu-
nil de vendas e com o ticket médio das 
vendas em mãos, a empresa terá maior 
capacidade para defi nir metas realistas 
aos seus vendedores. Se um gestor, por 
exemplo, tem como meta recorrente o 
aumento de R$ 10 mil no faturamento 
mensal e o seu ticket médio é de R$ 2 mil, 
sua equipe de vendas precisa fechar cinco 
vendas adicionais a cada mês. Trata-se 
de uma meta factível em um negócio que 
fatura R$ 100 mil/mês ou mais. Porém 
completamente irreal para quem fatura 
R$ 20 mil e deseja estipular um aumento 
de 50% do dia para a noite, sem qualquer 
tipo de preparação e maturidade. 

Vale salientar que a implementação 
de metas realistas fazem com que as 
empresas tenham maior previsibilidade 
nas receitas, mantém o fl uxo de caixa es-
tável, além de possibilitar o crescimento 
de uma maneira sustentável.

4. Faça vendas consultivas

A venda consultiva coloca em primeiro 
lugar o interesse no lead, em ajudá-lo 
a entender suas dores, desafi os e ne-
cessidades e, assim, buscar a melhor 
solução, tornando a venda do produto 
ou serviço de uma forma natural. Se o 
discurso for apenas produto e preço, a 
chance do lead fi car entediado e focar 
em supostas desvantagens são grandes. 
Ainda que a venda seja fechada nessa 
diretriz, ela será baseada no preço e 
não na proposta de valor da solução. 
O ideal, nesse caso, é seguir pela linha 
de consultoria. Ou seja, para quem está 
vendendo a oportunidade trata-se de 
um negócio, já quem está comprando 
trata-se da resolução de um problema. 
É isso que vai garantir a previsibilidade 
das receitas, evitando o alto turnover de 
clientes no futuro.

Dicas para aumentar as vendas B2B no fi m do ano
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D - Vagas para Trainee 
A DSM, empresa global de origem holandesa que atua com foco em ciências 
e que desenvolve soluções para diversas indústrias, anuncia o Programa 
de Trainee 2020. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 7 de 
novembro pelo site (https://www.atsglobe.com/hotsite/traineedsm2020). 
Há 3 vagas disponíveis para atuação nas unidades brasileiras da empresa, 
localizadas em São Paulo e Pecém (CE). Além delas, também há 2 vagas 
de trainees para atuação em Guadalajara, no México. Devido à diversi-
dade de negócios da DSM, há opções em várias áreas, como comercial, 
marketing, engenharia de produção, fi nanças e vendas.  

E - Estudantes de Comunicação
A Portland, agência que desenvolve e capacita jovens talentos para o mer-
cado de comunicação e marketing, está com as inscrições abertas para a 4ª 
Temporada do Processo Seletivo. Estudantes de comunicação que procuram 
uma oportunidade para ter a primeira experiência profi ssional têm até 
quinta-feira (31), para fazer a inscrição. Os selecionados irão participar de 
uma banca formada por lideranças do mercado de comunicação e marketing, 
que avaliarão os perfi s pelas áreas de interesse. Interessados devem acessar 
o site (https://agenciaportland.com/quero-ser-um-portlander), preencher 
o questionário e inserir uma ideia com propósito. 

F - Violência Mundial
Para analisar e discutir a prevenção de confl itos que ameaçam a socie-
dade mundialmente, especialistas da Alemanha e do Brasil participarão 
do 8º Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação, amanhã 
(30) e na quinta-feira (31), com organização da Fapesp e do Centro 
Alemão de Ciência e Inovação. Um dos participantes será Julian Junk, 
do Peace Research Institute Frankfurt, com a palestra “Radicalization 
and Violence – Insights from Germany and Europe”. Lilia Schwarcz, 
professora titular do Departamento de Antropologia da USP, apresenta 
a palestra “Past and Present: Violence and Authoritarianism in Brazil”. 
Inscrições devem ser feitas pelo site (https://bit.ly/2VdxdIQ).

G - Comércio Exterior
Apesar de instabilidades em diferentes regiões do mundo, existem 
milhares de empresas localizadas em quase 200 países comprando e 

A - Leilões da Caixa
A Caixa Econômica Federal está realizando leilão de diversos imó-
veis como: apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos, prédios, 
entre outras propriedades disponíveis pelo banco. Os lotes estão 
localizados em todo estado de São Paulo e o mais atrativo é o valor 
dos imóveis, bem abaixo do preço de mercado. São cerca de 1.000 
imoveis em mais de 150 cidades. É um grande evento realizado 
apenas na modalidade online, onde o participante poderá ofertar 
seu lance de qualquer local, basta apenas ter acesso à internet. 
Interessados podem conferir as informações sobre cada um dos 
imóveis, como fotos e localização exclusivamente no site da Sato 
Leilões (www.satoleiloes.com.br).

B - Práticas Sustentáveis 
Com o objetivo de promover a cultura sustentável no país, a Câmara 
Espanhola de Comércio no Brasil abre as inscrições para o 7º Prêmio 
Câmara Espanhola de Sustentabilidade. Independente de qual seja o 
porte e padrão de atuação da companhia, a iniciativa tem como mérito 
de identifi car e disseminar as boas práticas sustentáveis pelas empresas 
que atuam no Brasil, e que muitas vezes são desconhecidas do público. 
Com 3 novas categorias: socioambiental, inovação e diversidade, tanto as 
grandes companhias como também as Pequenas Médias Empresas, serão 
contempladas nesta edição do prêmio. Mais informações e inscrições: 
(www.camaraespanhola.org.br).

C - Negócios nos EUA 
O número de empresários brasileiros na terra do Tio Sam atualmente 
ultrapassa 9 mil. Por mais atrativo que seja, contudo, esse processo 
de internacionalização precisa ser conduzido da maneira correta para 
evitar dores de cabeça e o naufrágio. Pensando nisso, o Global Busi-
ness Institute promove, entre 18 e 21 de novembro, em Miami, o USA 
Immersion: uma plataforma de conhecimento para empreendedores 
nacionais interessados na mudança. O objetivo é ofertar uma imersão 
no mundo corporativo americano para que as iniciativas brasileiras 
tenham mais longevidade nos EUA. Se houver o devido cuidado nessa 
internacionalização, as chances de sucesso são grandes. Saiba mais em 
(https://www.globalbusinessinstitute.org).

vendendo seus produtos numa velocidade vertiginosa de 19 trilhões 
de dólares por ano. Pequenas, médias, grandes, buscando todo tipo 
de produto. O que motiva e o que impede que mais brasileiros façam 
negócios no exterior e como ajudar? O Canal Investe convidou especia-
listas em Comércio Exterior com o objetivo de disseminar informações 
e incentivar os negócios internacionais, no próximo dia 5 de novembro, 
das 9h às 17h na Rua Apeninos. Mais informações e inscrições: (https://
www.sympla.com.br).

H - Emprego e Produtividade 
O Ministério da Economia e o Sebrae lançam, na quinta-feira (31), 
na FecomércioSP, às 9h30, o programa Mobilização pelo Emprego e 
Produtividade. A ação objetiva  levantar as principais reivindicações 
de empresários e gestores públicos do estado, contribuindo para 
identifi car os maiores entraves e aplicar medidas em prol do desen-
volvimento do empreendedorismo e da economia. Os empresários 
do estado apontaram a difi culdade em conquistar clientes e vender 
mais como suas maiores preocupações (27%), seguidas da alta carga 
tributária (13%). Cerca de 300 empresários devem participar do 
lançamento do programa.

I - Mediação e Arbitragem 
Nos dias 6, 7 e  8 de novembro, o Centro Brasileiro de Mediação e 
Arbitragem realiza o III Congresso Internacional de Mediação, sob o 
tema “O que há de novo no Brasil e no Mundo”. O evento acontece no 
Centro de Convenções FIRJAN, no Rio de Janeiro, e terá palestras de 
especialistas brasileiros e convidados estrangeiros. O Congresso traz 
para o debate temas atuais no cenário da mediação, como: Mediação 
no Direito do Consumidor e Plataformas de Resolução de Disputas On-
line; A mediação trabalhista, Aspectos éticos e culturais da mediação 
internacional e experiências de sucesso de mediação em países como 
Paquistão, Singapura, Equador, EUA e Austrália. Mais informações: 
(http://mediacao.congressocbma.com.br/).

J - Mudança do Clima
Os crimes ambientais e as consequências da mudança do clima estão 
na mídia mundial, dos elefantes da Namíbia que morreram por falta de 
água ao óleo que polui o litoral nordestino. É o momento de discutir 
e se comprometer com soluções. Por isso, o Instituto Ethos participa 
como articulador da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, de 
6 a 8 de novembro em Recife, encontro que reúne Ongs, movimentos 
sociais, governos subnacionais, academia e comunidade científi ca, com 
o objetivo de formular propostas para para demonstração da fi rme 
posição brasileira em torno do Acordo de Paris, e para promoção de 
atividades econômicas e políticas públicas que priorizem as agendas 
de clima, fl oresta e desenvolvimento sustentável. Outras informações 
no site: (https://www.climabrasil.org.br/).

D - Vagas para Trainee 
A DSM, empresa global de origem holandesa que atua com foco em ciências

A - Leilões da Caixa
A Caixa Econômica Federal está realizando leilão de diversos imó-

Mais inteligência 
para lidar com 
sazonalidade

Dezembro é, sem 

dúvidas, o mês mais 

importante para o 

comércio em geral

Depois da Black Friday, 
os preparativos para o 
Natal costumam ele-

var as vendas de duas a três 
vezes, exigindo organização 
e planejamento por parte dos 
varejistas. Para se ter uma ideia 
do tamanho deste mercado, 
segundo Alshop (Associação 
Brasileira de Lojistas de Sho-
pping), as vendas de fi nal de 
ano em 2018 movimentaram 
R$ 156,3 bilhões, registrando 
crescimento de 5,5% sobre 
2017. 

Mas não se pode deixar levar 
pela euforia -- principalmente 
porque sabemos que todos os 
anos a história se repete. Da 
mesma forma em que enxerga-
mos excelentes oportunidades 
frente aos números, sabemos 
que os varejistas sofrem há 
anos pelo mesmo dilema: quan-
to estoque devo enviar a mais 
para as lojas e, especialmente, 
de quais itens? 

Muitos acreditam que o es-
toque necessita de um grande 
reforço. Porém, se o envio 
extra de estoque pelo medo 
de perder vendas for superes-
timado pode ocasionar o efeito 
contrário, além de não ajudar 
muito nas vendas, gera uma 
enorme cauda longa para ser 
administrada em janeiro -- mês 
no qual tradicionalmente as 
pessoas compram menos. Essa 
tendência refl etida no medo de 
perder vendas no período mais 
importante do ano, pode levar 
a dois erros. 

O primeiro deles é aumentar 
demasiadamente o sortimento, 
enviando uma quantidade 
excessiva de produtos novos. 
Vale ressaltar que algum 
acréscimo de variedade nessa 
época do ano faz todo sentido 
porque, com um maior fl uxo de 
clientes, a oferta de mais op-
ções pode elevar as chances de 
atender o desejo de mais pes-

soas. Entretanto, estatísticas 
mostram que um volume muito 
grande de itens novos não gera 
vendas adicionais, e acabam 
encalhando nas lojas e muitas 
vezes inclusive bloqueando o 
OTB (aberto de compras) na 
empresa como um todo. 

Outro erro comum cometi-
do pelos varejistas é elevar a 
quantidade de itens de baixo 
giro, acreditando que a sazo-
nalidade é uma oportunidade 
para desovar o que não vende 
bem. Esta ideia está equivoca-
da. O ideal, caso seja mesmo 
necessário aumentar o volume 
total de estoque, é fazê-lo 
com a quantidade dos itens 
de alto giro, oferecendo mais 
dos produtos de qualidade aos 
clientes. Importante reforçar 
que os itens de baixo giro pre-
cisam ser envolvidos em ações 
de vendas especiais, para que 
não atrapalhem as vendas da 
melhor época do ano. 

A experiência da Goldratt 
Consulting, em diversos imple-
mentações ao redor do mundo, 
mostra que a melhor maneira 
de lidar com estoques ideal é 
através de reposições rápidas 
baseadas na demanda real e 
diária das lojas, principalmente 
para os varejos que possuem 
muitas lojas e um centro de 
distribuição. É muito mais 
vantajoso ter uma cadeia que 
responda rápido à realidade 
em vez de prever o que vai 
acontecer. 

Mesmo assim em dezembro 
mesmo uma cadeia puxada 
muito rápida precisa empurrar 
estoques. É o tipo de situação 
onde o conselho é “use com 
moderação”! Através de um 
processo científi co é possível 
elevar o índice de acerto do 
processo de sazonalidade, mas 
na dúvida o conselho é contra 
intuitivo: reduza um pouco o 
ímpeto em enviar, normalmen-
te sobra muito mais do que o 
necessário! 

(*) - É CEO da Goldratt Consulting 
Brasil, a maior consultoria 

especializada em Teoria das 
Restrições do mundo.

Aureo Villagra (*) 

Os Estados-membros da 
União Europeia aceitaram 
ontem (28) adiar a saída do 
Reino Unido do bloco de 31 
de outubro de 2019 para 31 
de janeiro de 2020. A decisão 
foi tomada a apenas três dias 
do prazo fatal do Brexit e dá 
tempo para o primeiro-minis-
tro britânico, Boris Johnson, 
conseguir aprovar o acordo 
de “divórcio” no Parlamento.

“Os 27 países da UE concor-
daram em aceitar o pedido do 
Reino Unido para uma exten-
são no Brexit até 31 de janeiro 
de 2020. A decisão deve ser 
formalizada por meio de um 
procedimento por escrito”, 
anunciou no Twitter o presi-
dente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk. A Câmara dos 
Comuns do Reino Unido havia 
obrigado Johnson a pedir o 
adiamento do Brexit, embora 

Manifestante europeísta protesta contra o Brexit em Londres.

Mercado fi nanceiro 
eleva estimativa de 
infl ação para 3,29%

Após onze semanas em queda, 
as instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) 
aumentaram a estimativa para 
a infl ação este ano. A projeção 
para o IPCA (a infl ação ofi cial do 
país) subiu de 3,26% para 3,29%. 
A informação consta do boletim 
Focus, do Banco Central (BC), 
com projeções de instituições 
para os principais indicadores 
econômicos. 

Para 2020, a estimativa de in-
fl ação caiu de 3,66% para 3,60%, 
na quinta redução seguida. A pre-
visão para os anos seguintes não 
teve alterações: 3,75% em 2021, 
e 3,50% em 2022. O principal 
instrumento usado pelo BC para 
controlar a infl ação é a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente em 
5,5% ao ano. 

De acordo com as instituições 
fi nanceiras, a Selic deve cair para 
4,5% ao ano até o fi m de 2019. 
Para 2020, a expectativa é que 
a taxa básica permaneça nesse 
mesmo patamar. Para 2010 e 
2022, as instituições fi nanceiras 
estimam que a Selic termine o 
período em 6,38% ao ano e 6,5% 
ao ano, respectivamente.

A projeção para a expansão do 
PIB subiu de 0,88% para 0,91%. 
As estimativas para os anos se-
guintes não foram alteradas: 2% 
em 2020; e 2,50% em 2021 e 2022. 
A previsão do mercado fi nanceiro 
para a cotação do dólar também 
permanece em R$ 4 para o fi m 
deste ano e para 2020 (ABr).

Dados apurados em todas 
as regiões do país pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que 21% dos empresários bra-
sileiros devem aderir ao dia 
de promoções da Black Friday 
2019, que neste ano será come-
morada no dia 29 de novembro. 

Se as estimativas se confi r-
marem, haverá um crescimento 
de adesões, uma vez que em 
2018, 16% dos empresários 
participaram do evento. 

De modo geral, os empre-
sários que vão aderir a Black 
Friday estão esperançosos 
com a data e veem poten-
cial na edição deste ano. A 
pesquisa aponta que 43% 
dos empresários consultados 
acreditam que, durante o 
evento, as vendas em 2019 
serão melhores do que as do 
ano passado, enquanto 32% 
falam em estabilidade. Apenas 
11% projetam vendas piores.

A Black Friday é uma data ainda recente no comércio brasileiro, mas que vem ganhando

espaço conforme os anos.

Com a chegada do fi m do ano, a busca por 
vagas temporárias pode ser uma ótima oportu-
nidade para quem busca uma renda extra, reco-
locação no mercado de trabalho ou a chance de 
arrumar o primeiro emprego. Para os lojistas, o 
número de vagas temporárias deve crescer 7%, 
principalmente para as duas principais datas 
deste período: Black Friday e o Natal. 

Os dados são da pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojis-

tas do Estado. Os setores que mais devem 
contratar são vestuário, como loja de roupas, 
sapatos e acessórios, além de eletrônicos, 
restaurantes e cosméticos. “Até o fi nal do 
ano está prevista a abertura de 40 mil vagas 
temporárias a mais em relação a 2018 em 
todo o Brasil,  visto que o intuito do lojista é 
fazer a contratação de 4 a cada 10 colabora-
dores temporários”, explica o presidente da 
Federação, Maurício Stainoff  (AI/FCDLESP).

Um balanço divulgado pela Caixa aponta 
que foram pagos mais de R$ 16,9 bilhões a 
mais de 40 milhões de trabalhadores por 
meio do Saque Imediato do FGTS. Já rece-
beram o dinheiro correntistas da Caixa e os 
nascidos entre janeiro e março que foram 
pessoalmente às agências do banco. Ainda 
segundo a Caixa, que já liberou 42% dos 
R$ 40 bilhões previstos, o atendimento nas 
agências tem sido tranquilo “sem intercor-

rências e sem tumulto”. 
A Caixa antecipou o calendário do Saque 

Imediato do FGTS para mais de 52 milhões de 
trabalhadores. De acordo com o novo crono-
grama, todos os pagamentos deverão ser feitos 
pelo banco ainda em 2019. A data limite para 
recebimento dos valores continua sendo 31 de 
março de 2020. Caso o saque não seja feito até 
lá, os valores retornam para a conta de FGTS do 
trabalhador, sem qualquer ônus (ABr).
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Cresce o número de empresários 
que planejam aderir à Black Friday
Cada vez mais incorporada ao calendário de datas comemorativas do varejo nacional, a Black Friday 
deve mobilizar mais empresários neste ano, acompanhando a tendência de recuperação da economia

A experiência em anos an-
teriores explica a razão do 
otimismo desses empresários. 
Dentre os que aderiram a Bla-
ck Friday em 2018, a maioria 
(63%) obteve bons resultados 
de vendas, seja por terem ven-
dido acima das expectativas 
(20%) ou obtido um resultado 
conforme o esperado (43%). 

Em contrapartida, pouco mais 
de um terço (34%) dos empre-
sários registrou vendas abaixo 
do projetado.

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, a 
Black Friday é uma data ainda 
recente no comércio brasileiro, 
mas que vem ganhando espaço 
conforme os anos. “Hoje, já 

é possível ver o varejo físico 
aderindo às promoções. É uma 
oportunidade para vender mais, 
comercializar estoques parados 
e também para o empresário 
avaliar tendências de compra, 
tornando a sua marca mais 
conhecida e fidelizar novos 
clientes”, afi rmou (AI/CNDL/
SPCBrasil).

UE aceita adiar Brexit para 
31 de janeiro de 2020

o primeiro-ministro fosse con-
trário a uma nova mudança na 
data - inicialmente, a separação 
era para ter sido efetivada em 
31 de março de 2019.

O líder conservador disse que 
aceitaria prorrogar o Brexit, 
desde que a oposição concor-

dasse em convocar eleições 
antecipadas para o próximo 
dia 12 de dezembro. Até o mo-
mento, o Parlamento aprovou 
apenas um pacote de leis que 
regulamenta a saída do Reino 
Unido da UE, mas não o acordo 
em si  (ANSA).

Vagas temporárias podem crescer 7% Caixa já pagou 42% do valor para saque do FGTS
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Pequenas lições
de grandeza

As malhas do poder 

invisível carecem ser 

escancaradas

Em Seis Propostas para 
o Próximo Milênio, pa-
lestras que pronuncia-

ria durante o ano letivo de 
1985-86, na Universidade de 
Harvard, se a morte súbita 
não interrompesse sua obra, 
Ítalo Calvino, o grande escri-
tor italiano nascido em Cuba, 
tratou de objetos literários 
que gostaria que a humanida-
de preservasse na nova era. 
Trata-se de uma das mais belas 
coletâneas de pensamento a 
respeito da complexidade das 
estruturas narrativas. 

Apesar de o foco centrar-se 
nos valores literários, não há 
como deixar de projetar seu 
engenhoso ideário para o cam-
po da vida social e política. Na 
trilha das propostas, roguemos 
que os nossos governantes e 
políticos tornem-se compro-
missários do valor da leveza, 
o primeiro dos seis. 

Diante da constatação amar-
ga de que o esforço do governo 
para resgatar nossa economia 
não tem quase alterado o mapa 
do desemprego e melhorado 
a vida da população, nossas 
preces apelam para que o país 
seja capaz de iniciar a correção 
da monstruosidade registrada 
pelo IBGE: o rendimento total 
dos 10% mais ricos é superior 
à soma dos 80% mais pobres; 
em 2018, o rendimento médio 
mensal do 1% da classe mais 
rica do país foi de 27.744 reais, 
enquanto os 50% mais pobres 
tiveram rendimento médio 
de 820 reais, valor 33,8 vezes 
menor que os mais abastados.

Não se exige a leveza literária 
dos termos do escritor italiano, 
mas a leveza de um cotidiano 
tranquilo, menos inseguro, 
mais farto na cozinha, praze-
roso, menos cáustico. Não dá 
para postergar. A vida é cada 
vez mais breve. As coisas pre-
cisam ser feitas com urgência. 
Não esperem os governos pelo 
último ano das administrações.

Já o segundo valor, a rapidez, 
preenche as expectativas das 
ruas, sendo a resposta que 
o povo quer nesse ciclo de 
explosão das comunicações. 
Brasileiros estão cansados de 
ouvir a lengalenga dos idos 
dos nossos bisavós, que, por 
décadas, ouviram a cantilena 
de políticos: “Vamos construir 
a Pátria dos nossos fi lhos”.

Urge reconstruir a Pátria, 
já, sem delongas. O amanhã 
é hoje e pede soluções para 
cidades de todos os tamanhos 
devastadas pela incúria de 
más administrações. Lincoln 
ensinava: “Podeis ludibriar 
uma parte do povo durante 
o tempo todo, ou o povo du-
rante algum tempo; mas não 
podereis ludibriar todo o povo 
durante todo tempo”.

O Brasil que ressurgiu da 
eleição de outubro de 2018 
espera por exatidão, esse valor 
tão massacrado nesses tempos 
de fake-news. Precisamos 
banir do nosso dicionário o 
refrão nazista de que uma 
mentira repetida três vezes 
torna-se verdade no quarto 
relato. Precisamos banir per-
fi s inescrupulosos, a mentira, 
a promessa mirabolante, a 
hipocrisia do crocodilo que, 
chorando, atrai a presa para 
devorar.

Bobbio, outro italiano, em 
sua obra, chama a atenção 
para dois fenômenos adversos 
e estritamente ligados: o poder 
oculto ou que oculta, isto é, 
que se esconde, escondendo. 
As malhas do poder invisível 
carecem ser escancaradas. Daí 
a necessidade de darmos força 
à visibilidade para se possa 
acreditar nos governantes e 
nos representantes do povo. 

O País não aceita viver sob 
dois Estados, o visível e o invi-
sível, este operado por estru-
turas corrompidas, gabinetes 
secretos, decisões políticas 
longe dos olhares do público. 
O “poder mascarado” produz 
metástases que maltratam a 
alma da Nação. Nossa cultura 
miscigenada abriga valores 
nobres da vida - o respeito, a 
lealdade, a fé, o companhei-
rismo, a dignidade, a ética. Há 
uma vontade plural no país que 
merece ser respeitada.

Trata-se, assim, de observar 
e promover a multiplicidade 
(o quinto valor) dos sujeitos, 
das vozes, dos olhares sobre a 
nossa realidade. A pluralidade 
étnica, social, econômica e 
cultural do País constitui re-
ferência para o planejamento 
e administração de políticas 
públicas. Essa visão múltipla 
sobre o País recomenda a 
mobilização de todas as clas-
ses e categorias profi ssionais, 
atribuindo-se a cada uma seus 
deveres e direitos.

A última lição de Calvino 
trataria do tema da consis-
tência. Nesse caso, fi quemos 
com sua intenção de resgatar 
o valor da responsabilidade nas 
atitudes e ações, que implica 
seriedade, densidade, peso. O 
contraponto é a improvisação, 
a irresponsabilidade, a tibieza. 

O Brasil, ao fi nal de segun-
da década do novo milênio, 
precisa resgatar o valor da 
humanidade, esse que mere-
ceu de Confúcio a máxima: “a 
humanidade é mais essencial 
para o povo do que água e 
fogo. Vi homens perderem sua 
vida por se entregarem à água 
ou ao fogo; nunca vi alguém 
perder a vida por se entregar 
à humanidade”.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político
e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*) 

Alberto Fernández sequer 
assumiu como novo presi-
dente da Argentina, mas o 
governo brasileiro já dá sinais 
de que terá uma relação mais 
conturbada com seu parcei-
ro de Mercosul. Se, por um 
lado, o peronista defende 
abertamente a libertação do 
ex-presidente Lula, por outro, 
Jair Bolsonaro fez campanha 
para o derrotado Mauricio 
Macri e já criticou o futuro 
mandatário argentino.

Em visita ao Catar, o pre-
sidente do Brasil disse on-
tem(28) que o apoio de 
Fernández à campanha “Lula 
livre” é uma “afronta à demo-
cracia brasileira e ao sistema 
judiciário brasileiro”. “Ele está 
afrontando o país de graça”, 
declarou. No dia da eleição, 
Fernández divulgou uma foto 
na qual faz a letra L com a mão 
e parabenizou o petista por 
seu aniversário de 74 anos. Já 
no discurso da vitória, puxou 
um grito de “Lula livre” para 
seus eleitores.

Presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández.

A proposta permite a 
concessão de porte de 
armas de fogo para novas 

categorias, além das previstas 
no Estatuto do Desarmamento. 
Atualmente, o porte só é per-
mitido para as categorias como 
militares das Forças Armadas, 
policiais e guardas prisionais. 
O porte consiste na autoriza-
ção para que o indivíduo ande 
armado fora de sua casa ou 
local de trabalho. Já a posse só 
permite manter a arma dentro 
de casa ou no trabalho.

Entre outros pontos, o texto 
do relator da proposta, deputa-
do Alexandre Leite (DEM-SP), 
diminui de 25 para 21 anos a 
idade mínima para a compra de 
armas desde que comprovados 
alguns requisitos, como bons 
antecedentes e apresentação 
de laudo psicológico. O relator 
também incluiu em seu parecer 
que cidadãos poderão obter 
a licença se comprovarem a 
efetiva necessidade devido 
aos riscos da profi ssão, ou por 

O porte consiste na autorização para que o indivíduo ande armado fora de sua casa.

O partido governista da Colôm-
bia perdeu as eleições de domingo 
(27) nas três principais cidades 
do país: a capital Bogotá, Medelín 
e Cali, impondo uma derrota ao 
presidente Iván Duque. Bogotá 
elegeu pela primeira vez em sua 
história uma mulher como prefeita, 
a ex-senadora Claudia López, da 
Aliança Verde. Ela é homossexual 
assumida e doutora em ciências 
políticas pela Universidade de 
Northwestern de Chicago.

Antes de ingressar na política, 
foi investigadora em temas de 
corrupção e crimes de colarinho 
branco em entidades locais e in-
ternacionais. Já em Medelín, que 
é bastião do chamado “uribismo”, 
movimento político liderado pelo 
ex-presidente Álvaro Uribe, um 
aliado de Iván Duque, venceu o 
candidato independente Daniel 
Quintero Calle. Em Cali, o ex-pre-
feito Jorge Iván Ospina, também da 
Aliança Verde, ganhou as eleições. 

“Para quem foi eleito, minha 
mensagem é clara: esse governo é 
de todos os colombianos. Podem 
ter certeza de que, em mim e em 
toda a equipe do governo, encon-
trarão aliados para cristalizar as 
iniciativas com a responsabilida-
de que precisam”, disse Duque, 
sinalizando aos novos líderes. O 
presidente também incentivou os 

Claudia López, nova

prefeita de Bogotá,

celebra os resultados.

O Plenário do Senado deve 
votar nesta semana o projeto 
de decreto legislativo que der-
ruba portaria do Ministério da 
Saúde que restringe o acesso 
de mulheres de 40 a 49 anos 
aos exames de mamografi a para 
detecção precoce de câncer de 
mama. A portaria determina 
que somente mulheres de 50 a 
69 anos de idade podem fazer 
o rastreamento no SUS. O pro-
jeto é de autoria do senador 
Lasier Martins (Podemos-RS).

Outra matéria que deve ser 
votada é um projeto que reto-
ma regime de incentivos para 
construtoras e incorporadoras 
em empreendimentos do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida. 
O projeto restaura o Regime 
Especial de Tributação para 
a incorporação de unidades 
residenciais de até R$ 100 mil. 
Esse regime especial produziu 
efeitos até 31 de dezembro de 
2018, mas, com o fi m do incen-
tivo, as construtoras voltaram 
ao regime comum, com mais 
imposto a pagar.

Também está na pauta, do 
senador Veneziano Vital do 
Rêgo (PSB-PB), o projeto que 

Senador Lasier Martins apresentou projeto

que suspende ato do governo.

Apoio às exportações 
e aos acordos 
internacionais

A Comissão de Agricultura do 
Senado recebe amanhã (30) re-
presentantes do governo federal, 
bancos e empresas para debater 
o comércio internacional agrope-
cuário. A audiência faz parte do 
plano de trabalho apresentado 
em março pela presidente da 
CRA, senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS).

Da primeira parte da audiência, 
devem participar representantes 
da Financiadora de Inovação 
e Pesquisa (Finep), do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
do Banco do Brasil e da multi-
nacional Cargill. O tema será o 
financiamento da exportação 
agropecuária, seus impactos no 
setor produtivo e nas cadeias do 
agronegócio.

Para a segunda parte, estão 
convidados representantes dos 
ministérios das Relações Exterio-
res, da Agricultura e da Economia. 
O foco das discussões será a 
análise dos acordos bilaterais com 
países como a China e os acordos 
multilaterais com o Mercosul e 
com a União Européia. Os cida-
dãos que queiram encaminhar 
comentários ou perguntas podem 
usar o portal (www.senado.leg.
br/ecidadania) ou o Alô Senado 
(tel. 0800-612211) - (Ag.Senado).

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afi rmou que 
não é somente por falta de dinheiro que os serviços de 
saneamento básico não são universalizados em muitas 
localidades do país. Segundo ele, as idas e vindas para 
aprovar os projetos junto à Caixa Econômica Federal e 
a falta de bom-senso do TCU na hora de fi scalizar o uso 
dos recursos públicos também difi cultam o andamento 
de obras importantes para quem mora nas localidades 
sem serviço de tratamento de água e esgoto.

Por causa da demora e dos entraves provocados pela 
burocracia, o dinheiro destinado ao fi nanciamento de 

projetos se perde, lamentou o senador. “Qual é o prejuízo 
social de não fazer a obra? Quem é criminoso? Quem 
deveria estar preso? Não é nem o governador nem nin-
guém. É essa esculhambação, essa falta de criatividade, 
de entendimento, que a gente tem de arrumar”, disse.

Confúcio relacionou os investimentos em sanea-
mento básico com a incidência de doenças e o desem-
penho escolar de estudantes. Segundo ele, sem água 
e esgoto tratados, o nível de adoecimento é maior, 
obrigando os estudantes a se ausentarem das aulas 
para tratamento da saúde (Ag.Senado). 

Notifi cação de maus-
tratos e automutilação 
de crianças

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta que 
torna obrigatória a notifi cação, 
aos conselhos tutelares, de ca-
sos de suspeita ou confi rmação 
de castigo físico, de tratamento 
cruel ou degradante e de maus-
-tratos contra criança ou ado-
lescente, bem como os casos 
de violência autoprovocada por 
criança ou adolescente.

O texto altera o Estatuto da 
Criança e do Adolescente que, 
atualmente, prevê a exigência de 
notifi cação nos casos de suspeita 
ou confi rmação de castigo físico, 
de tratamento cruel ou degradan-
te e de maus-tratos.

A Lei 13.819/19, que institui a 
Política Nacional de Prevenção 
da Automutilação e do Suicídio, 
determina a notifi cação compul-
sória, pelos estabelecimentos de 
saúde, dos casos de violência au-
toprovocada, incluindo tentati-
vas de suicídio e a automutilação.

A proposta estabelece que essa 
notifi cação deve ser comunicada 
pelos dirigentes de ensino funda-
mental e entidades públicas e priva-
das que abriguem ou recepcionem 
crianças e adolescentes. O projeto 
também prevê penalização para os 
casos de não notifi cação por parte 
de médicos e professores.

O texto aprovado aproveita 
praticamente a íntegra do projeto 
apresentado pelo deputado José 
Medeiros (Pode-MT). A relatora, 
deputada Chris Tonietto (PSL-
-RJ), optou por uma nova redação 
apenas para ressaltar a necessi-
dade de preservar a identidade 
de quem comunica o crime. O 
projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, será ainda analisado 
pela Constituição de Justiça e 
Cidadania (Ag.Câmara).
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Câmara pode votar projeto que 
amplia porte de armas de fogo

O plenário da Câmara vai tentar votar esta semana o projeto que amplia a posse e o porte de armas de 
fogo no país

terem sofrido alguma ameaça 
contra si ou seu dependente. 

O plenário também pode 
apreciar as medidas provisórias 
(MPs) que criam o programa 
Médicos do Brasil, em subs-
tituição ao Mais Médicos, e a 
que institui pensão especial 
para crianças com microcefalia 
decorrente do vírus Zika. No 

dia 1º de agosto, o governo 
lançou o Médicos do Brasil. 
O principal objetivo do novo 
programa continua sendo a 
interiorização de médicos pelo 
país, especialmente nas regiões 
mais remotas e desassistidas.  

No dia 4 de setembro, o gover-
no federal editou MP que asse-
gura pensão especial por toda 

a vida para crianças vítimas de 
microcefalia decorrente do vírus 
Zika. Pelo texto do Executivo, o 
benefício será concedido a quem 
nasceu entre 2015 e 2018 e cuja 
família receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
auxílio no valor de 1 salário-
-mínimo concedido a pessoas 
de baixa renda (ABr). 

Bolsonaro critica Fernández 
por apoio a Lula

Após o anúncio do resultado, 
Bolsonaro disse que não pre-
tende parabenizar Fernández 
e que a Argentina “escolheu 
mal” seu novo mandatário. Por 
outro lado, garantiu que não 
pretende se “indispor” com 
o vizinho. “Agora, não vamos 
nos indispor. Vamos esperar o 
tempo para ver qual é a posição 
real dele na política, porque 

ele vai assumir, vai tomar pé 
do que está acontecendo, e 
vamos ver qual linha que ele 
vai adotar”, acrescentou.

Bolsonaro afi rmou que não 
vai “fechar as portas” para 
Fernández, mas manteve o 
tom crítico. “A Argentina colo-
cou no poder quem colocou a 
Argentina no buraco lá atrás”, 
declarou (ANSA).

Senado pode derrubar portaria que 
restringe mamografi as

revoga a isenção do ICMS na 
exportação de produtos não 
industrializados e semielabora-
dos. Para o autor do texto, su-
primir a desoneração do ICMS 
prevista na Lei Kandir com 
uma Emenda Constitucional 
é a única forma de preservar 
a autonomia federativa dos 
estados, já que o Executivo não 
dispõe de poder de veto sobre 
as propostas de emenda.

Outra proposta que pode 
ser votada em primeiro turno, 

inclui a mobilidade e a aces-
sibilidade entre os direitos e 
garantias fundamentais. De 
acordo com o senador Paulo 
Paim (PT-RS), autor da pro-
posta, não há no texto consti-
tucional uma menção explícita 
a esses direitos. O Plenário 
pode votar, ainda, o projeto 
que permite a baixa gratuita e 
automática do registro de pe-
quenas empresas que estejam 
sem atividade há mais de três 
anos (Ag.Senado). 

Bogotá terá pela primeira vez 
uma mulher como prefeita

novos prefeitos, governadores e 
legisladores regionais a “trabalha-
rem sem descanso” para resolver as 
“necessidades dos colombianos”.

Já Uribe, por sua vez, admitiu que 
seus candidatos foram derrotados 
nas principais cidades. “Perdemos, 
reconheço a derrota com humil-
dade. A luta pela democracia não 
tem fi m”, escreveu em sua conta 
no Twitter o ex-presidente, que 
comanda o partido de direita Cen-
tro Democrático, ao qual Duque 
pertence (ANSA).

Burocracia difi culta obras de saneamento



São Paulo, terça-feira, 29 de outubro de 2019 Página 5

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

9

TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2019

CONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO COM PJ
Empresa pode demitir funcionário e contratá-lo como prestador 
de serviços, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI ESTAGIÁRIO QUE SOLICITOU DEMISSÃO, QUAIS 
AS VERBAS RESCISÓRIAS?

Esclarecemos que na rescisão do contrato de estágio é devido apenas 
saldo de bolsa auxílio.

ADOÇÃO SIMULTÂNEA DE CRIANÇAS
Funcionária adotou duas crianças, uma de 01 ano e outra de 03 anos, 
terá direito ao salário maternidade, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO SEM REGISTRO
Empresa pode efetuar contrato com o funcionário sem registro, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA NO CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO, SERÁ DEVIDO A MULTA DE QUEBRA DE CONTRATO?

Esclarecemos que o art.479 e 480 da CLT só se aplicam aos contratos a 
prazo determinado em que o empregado é dispensado sem justa causa 
ou o empregado pede o desligamento antes da data prevista para o 
término. Desta forma, não se aplica no caso de dispensa por justa causa.

MUDANÇA NO CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pretende alterar o contrato de trabalho de mensalista para 
horista, com adequação ao novo horário, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS APÓS O RETORNO DA LICENÇA MATERNIDADE
Funcionário entrará de licença maternidade, no retorno deverá 
efetuar o exame, em seguida deseja sair de férias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Q
ua

lid
ad

e

w
w
w
.o
sf
e-
rn
c.
co
m
.b
r

As discussões acerca 

de uma Reforma 

Tributária ganham 

força a cada dia. Não à 

toa, o Governo estima 

votação do projeto 

ainda neste segundo 

semestre.

A proposta do deputado 
Baleia Rossi (MDB
-SP) contempla uma 

mudança na tributação de 
bens e serviços ao longo 
dos próximos 15 anos, que 
envolve a exclusão de cinco 
tributos – IPI, PIS, Cofins, 
ICMS e ISS – para a criação 
de um imposto único, o Im-
posto sobre Operações com 
Bens e Serviços (IBS). Mes-
mo sendo um dos projetos 
mais avaliados, possui alguns 
pontos que ainda geram pre-
ocupação, como: 

• Renúncia fiscal dos 

Estados e Incentivos 

Fiscais: 
A PEC 45/19 tem como 

objetivo principal a substitui-
ção de cinco tributos por um 
único do tipo IVA. Caso essa 
mudança realmente ocorra, 
uma grande preocupação 
para os estados é a renúncia 
fiscal. Pensando nisso, o re-
lator da proposta que tramita 
no Senado, Roberto Rocha 
(PSDB-MA), aceitou propor 
no texto um novo formato 
de simplificação, elaborado 
pelo ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), acres-
centando um Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) “dual”, 
sendo um para tributos fede-
rais e outro para impostos 
estaduais e municipais. 

• Imposto extra-fiscal – 
sem fins arrecadatórios

Atualmente, o Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), Imposto de 
Importação (II) e o Imposto 
sobre Operações de Cré-
dito, Câmbio e Seguro, ou 
relativos a títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF) podem 
ter suas alíquotas alteradas 
por meio do ato do Poder 
Executivo. Isso porque estes 
tributos servem também para 
fins não arrecadatórios. Há 
propostas, no entanto, que 
parecem que estenderão 
estes “objetivos não arreca-
datórios” para setores, como 
de serviços financeiros e imo-
biliários, para um Imposto 
Extra-Fiscal. 

• Perda de arrecadação 

(IRPJ x IRPF):

Um grande problema do 
Imposto de Renda, de acordo 
com Bernard Appy, respon-
sável pelo texto da proposta, 

é que uma parcela importan-
te de pessoas ricas recebe lu-
cros/dividendos de empresas 
sem a tributação do valor. 
Pensando nisso, a equipe 
econômica do governo defen-
de o fim da CSLL. A medida, 
no entanto, preocupa alguns 
especialistas, uma vez que 
a União não pode abrir mão 
de parte da arrecadação, 
seja por motivos financeiros 
ou por restrições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

• Empresas de serviços: 
De acordo com a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
(CNC), o setor prevê um 
impacto médio de 30% nos 
preços com a unificação dos 
impostos para o IBS. Esse 
aumento certamente será 
passado ao consumidor final. 
Além disso, outro ponto que 
deve ser levado em conside-
ração é que, com a oneração 
da carga tributária para o 
setor de serviços, muitas 
empresas não sobreviverão. 

• ISS: Segundo estimati-
vas da Frente Nacional de 
Prefeitos, a proposta que 
tramita no Senado, propõe 
a unificação do ISS ao ICMS 
estadual, o que causaria 
prejuízo de R$ 910 bilhões 
em 15 anos às cidades, com 
a retirada da autonomia das 
prefeituras sobre a admi-
nistração de seus impostos. 
Quanto ao projeto da Câma-
ra, a proposta é preservar a 
autonomia dos municípios, 
mas trocar o local de recolhi-
mento do imposto, ao invés 
de ser cobrado na cidade 
onde o serviço é prestado, o 
IBS seria pago na região em 
que o produto ou serviço for 
consumido. 

Além dos pontos citados 
acima, outra questão que en-
volve uma possível Reforma 
Tributária está relacionada 
ao seu período de transição. 
A proposta, por exemplo, 
prevê um período de cerca 
de 10 anos para que todas as 
mudanças ocorram de fato, 
sendo que os 2 primeiros 
anos servirão como teste. 

Diante de todos esses 
fatores, a proposta pode 
apresentar resistência à sua 
aprovação, de modo que o 
projeto precisará ser ava-
liado e repensado até que 
chegue a um consenso. Mas 
uma coisa é certa, o Brasil 
precisa urgentemente de 
mudanças em seu sistema 
de tributação. Aguardemos 
os próximos passos. 

 
(*) - Especialista em Aquisições e 

Reestruturações, é sócia da Grounds, 
consultoria inteligente nas áreas 

contábil, tributária, trabalhista, 
previdenciária e fi nanceira (http://

grounds.com.br/).

Cinco pontos de atenção na 
Reforma Tributária

Ana Campos (*)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0100455-47.2012.8.26.0100. A Drª. Stefânia Costa Amorim 
Requena,  Juíza de Direito da 36ª VC do Foro da Capital, Faz saber  aos corréus Valdir Pedro de 
Lima-me, CNPJ/MF Nº 04.626.604/0001-07 e Clayton Henrique de Faria, RG MG Nº 17.394.663. 
que Vulcabras/Azaleia - RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A  ajuizaram ação Ordinária em Geral 
c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 16.000,00, pois os 
requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Olympikus´ e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os 
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 11 de Setembro de 2019..  

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 21/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 26/11/2019 às 14h00

HENRI  ZYLBERSTAJN

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 337.895,86 (Trezentos 
e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 
168.947,93 (Cento e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos),

ad 
corpus

ETEVALDO OLIVEIRA SILVA, VALDELICY 
APARECIDA DE MOURA OLIVEIRA SILVA, 

.

ATIVO R$
Circulante 3.532.273,67
Disponibilidades 2.098.222,82
Outros Créditos 1.361.534,12
Carteira de Câmbio 1.214.678,30
Câmbio Comprado a liquidar 324.319,96
Direitos s/vendas de câmbio  1.155.069,38
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos  (264.711,04)
Rendas a Receber 1.778,75
Diversos 145.077,07
Adto. e Antecip. Salariais 9.626,33
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta 92,25
Impostos e Contrib. a Compensar 110.872,34
Pagamentos a Ressarcir 8.786,00
Devedores Diversos - País 15.700,15
Outros Valores e Bens 72.516,73
Despesas Antecipadas 72.516,73
Não Circulante 40.430,94
Permanente 40.430,94
Imobilizado de Uso 40.430,94
Imobilizações em Curso 27.104,39
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada (43.079,25)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada  (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 3.572.704,61

PASSIVO R$
Circulante 2.559.713,59
Outras Obrigações 2.559.713,59
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 32.964,84
Carteira de Câmbio 1.478.025,47
Câmbio Vendido a Liquidar 1.153.705,51
Obrig. por compra de Câmbio 324.319,96
Fiscais e Previdenciárias 48.302,09
Diversos 1.000.421,19
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 335.830,95
Credores Diversos - País 664.590,24

Não Circulante

Patrimônio Líquido 937.158,31
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 75.832,71
Receitas Operacionais 1.471.298,02
Despesas Operacionais (1.398.833,07)
Receitas não Operacionais 3.512,76
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.572.704,61

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Setembro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004692-06.2019.8.26.0704. A 
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. 
Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA MARIA MINUTELLA DA 
COSTA ME, CNPJ 10.424.741/0001-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por SQUANETTO TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES LTDA. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 40.392,19 (31.08.2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda advertida de que, nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis 
para que a executada, 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. 
NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2019. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0015545-56.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ARCANJO, JONATHANS, ROBERTO DE LIMA, ANA PAULA PIRES DA SILVA, 
VANIRA CONCEIÇÃO GOMES BARBOSA, REGINA BRAZ DE OLIVEIRA, que lhe foi proposta uma 
ação de Imissão Na Posse por parte de Firochi Mifune e outro, objetivando o terreno constante do 
lote 16, quadra “B”, das Chácaras Florida, no 32° Subdistrito, Capela do Socorro, medindo 3,00 metros 
de frente para Rua 4, daí num ângulo de 45° deflete à esquerda e segue 4,00 metros, daí reflete 45° à 
esquerda e segue 3,00 metros, daí em ângulo à direita segue 10,00 metros, confrontando nestas 3 
últimas linhas com a Praça 4, por 62,00 metros de frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da 
rua, confrontando com o lote 15, lado direito mede 55,50 metros, confrontando com o lote 17 e 15 
metros nos fundos, dividindo com o lote 10, encerrando a área de 863,15 metros quadrados, estando 
em cadastrado pelo contribuinte n° 255.009.0016-1, pela Prefeitura do Município de São Paulo, e 
objeto de matrícula n° 98.002, do 11° Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2019. 

Ainda nas primárias, nota-
va-se que seria possível 
a eleição de Fernández 

em 1º turno, o que ocasionou 
um posicionamento negativo 
do mercado. A Bolsa Merval, 
por exemplo, chegou a ter uma 
queda de 38%. 

Atualmente, após a crise 
causada pelos resultados das 
primárias, e agora a eleição de 
Fernández, questiona-se qual 
o impacto do resultado das 
eleições Argentinas nos países 
vizinhos, como o Brasil.  Para 
Fernando Bergallo, Diretor de 
Câmbio da FB Capital, o mer-
cado já havia precifi cado e mu-
dado os olhos sobre as eleições 
ainda nas primárias, já que fi cou 
claro que não seria possível uma 
reeleição de Macri. 

“O mercado já havia dete-
riorado a percepção de risco 
em relação a Argentina lá no 
começo de agosto, quando 
fi cou bastante claro que Macri 
não iria se reeleger”. Bergallo 
pontua que o mercado está 
receoso em relação às políti-
cas monetárias que Kirchner 
adotou em seu mandato. “Em 
síntese, tem-se o receio da 
implementação de uma políti-
ca monetária expansionista e 
intervencionista, característica 
do regime Kirchner”. 

O Diretor de Câmbio explica 
que a eleição pode aprofundar 
a recessão no país e afetar o 
Brasil. “Isso em tese aprofun-
daria a recessão na Argentina, 
causa do impacto nos mercados 
globais e especifi camente no 
Brasil, pelas fortes relações 
comerciais dos dois países”, 
diz Bergallo. Jefferson Laatus, 
Estrategista-Chefe do Grupo 
Laatus, acredita que um grande 
problema pode ser o choque 
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Eleições argetinas – Qual 
o impacto no Brasil?

No último domingo aconteceram as eleições gerais na Argentina, que resultaram na vitória de Alberto 
Fernández, membro da chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, com 48,1% dos votos

Possíveis impactos da vitória de Alberto Fernández e Cristina Kirchner nos países limítrofes.

entre Bolsonaro e Fernández, 
já que há divergências de ide-
ologias. 

“Bolsonaro declaradamente 
desaprova a eleição de Fer-
nández e se recusa até mesmo 
a parabenizar o novo presiden-
te”. Laatus diz que a eleição é 
preocupante para o mercado, 
já que o presidente eleito já 
declarou interesse em sair do 
Mercosul. “A vitória da chapa 
de Fernández é preocupante 
porque Fernandez declarou 
anteriormente que sairia do 
Mercosul”, afi rma o Estrate-
gista-Chefe do Grupo Laatus. 

Daniela Casabona, Sócia-Di-
retora da FB Wealth, afi rma que 
a vitória da chapa de Fernández 
e Kirchner é um desafi o para 
o governo brasileiro, já que a 
reação do presidente não foi 
boa. “A vitória da oposição é 
mais um desafi o que o governo 

brasileiro irá enfrentar, após a 
reação de Bolsonaro em dizer 
que a Argentina escolheu mal 
e que não iria parabenizar o 
candidato”. 

Para Casabona, isso pode 
impactar as exportações do 
Brasil, já que a Argentina é um 
dos países que mais importa 
produtos brasileiros. “Daqui em 
diante isto pode impactar nossa 
economia, dado que exporta-
mos diversos produtos para 
o país vizinho”. André Alírio, 
Economista da Nova Futura 
Investimentos, afi rma que o 
mercado fi ca apreensivo com a 
vitória, já que algumas reformas 
no país podem ser congeladas. 

“A leitura do mercado é que 
com a vitória da chapa que une 
o kirchnerismo e o peronismo 
é de uma certa apreensão pelo 
fato de algumas reformas da ar-
gentina não irem para a frente ou 

diminuir de intensidade”. Alírio 
explica que a união promovida 
pela chapa vencedora, na práti-
ca, deve manter algumas coisas 
do governo antigo, ou seja, a 
vitória não necessariamente 
simboliza uma ruptura. 

“Na visão prática, a união en-
tre kirchnerismo e peronismo 
ele não quer ainda indicar uma 
ruptura total com as políticas 
do antigo governo, ou seja, uma 
guinada assim para o centro 
esquerda, mas a política não 
deve ser de rompimento total”, 
pontua. Alírio afi rma que o 
ponto crucial para o mercado 
está na escolha do ministro da 
Economia da Argentina. 

“O que o mercado foca agora 
é na escolha do ministro da 
economia, as negociações de dí-
vida, porém o mercado mantém 
uma posição defensiva”, fi naliza 
Alírio (AI/Gueratto Press).

Uma rara pintura do artista 
italiano Cimabue (1272-1302), 
que foi encontrada pendurada 
na cozinha da casa de uma 
idosa francesa, foi vendida no 
domingo (27) por mais de 24 
milhões de euros em leilão rea-
lizado em Selis, perto de Paris. 
O pequeno quadro (25,8 x 20,3 
cm) estava perdido há anos e foi 
encontrado por um leiloeiro em 
uma casa particular na cidade 
de Compiègne. 

A obra estava pendurada en-
tre a cozinha e a sala de estar e 
foi levada para ser avaliada por 
especialistas. A dona da casa, 
por sua vez, pensava se tratar 
de uma pintura de pouco valor. 
O quadro passou por testes 
com luz infravermelha para 
observar as semelhanças com 
as obras de Cimabue, também 

Quadro de Cimabue é leiloado por valor recorde
conhecido como Cenni di Pepo. 
Era esperado que a pintura 
fosse vendida no leilão por até 
6 milhões de euros, mas a ofer-
ta vencedora foi quatro vezes 
maior, chegando a pouco mais 
de 24 milhões de euros. 

De acordo com a casa de 
leilões Acteon, a quantia paga 
foi um novo recorde para uma 
pintura medieval. O nome do 
comprador não foi revelado. 
Acredita-se que a pintura de 
Cimabue faça parte de um 
políptico, uma obra maior de 
cenas pintadas e divididas em 
diversos painéis. Especialistas 
dizem que o quadro é de 1280 
e representa a paixão e a cru-
cifi cação de Cristo.

Outras obras de Cimabue 
estão expostas na National 
Gallery de Londres e na Frick 

Collection em Nova York. Ci-
mabue nasceu em Florença e 
é considerado o último pintor 
italiano a seguir a tradição 
bizantina. O artista também 

atuou em um período de tran-
sição entre a arte estilizada do 
período medieval e as obras 
naturalistas do Renascimento 
(ANSA).
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Obra estava perdida há anos e foi achada na cozinha de uma casa.
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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

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: SAMUEL PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/07/1994, gesseiro, natural de Águas Vermelhas - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ambrosina Pereira da Rocha; A pretendente: TAUANA 
SILVA SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 29/08/1997, estudante, natural de Águas 
Vermelhas - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eloi 
de Sousa e de Maria das Graças Silva Sousa.

O pretendente: BENEDITO LUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/08/1970, 
zelador, natural de Capela - AL, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Laura Maria do Carmo; A pretendente: ROSANGELA DA SILVA MELO, brasileira, 
solteira, nascida aos 07/04/1986, de serviços domésticos, natural de Cabo de Santo 
Agostinho - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Inaldo 
Ferreira de Melo e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: GABRIEL SOUZA DUTRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/03/1998, 
ajudante de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Souza da Cruz e de Vera Lucia Dutra; A pretendente: 
VANESSA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/04/1994, auxiliar 
de serviços gerais, natural de Guanambi - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Costa da Silva e de Marileide Rodrigues de Souza.

O pretendente: JULIO CESAR FERREIRA GANDRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/01/1978, técnico de segurança do trabalho, natural de Taboão da Serra - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rodaney Ferreira Grandra e de 
Maria de Lourdes Silva Xavier; A pretendente: TAMIRES DA SILVA VIANA, brasileira, 
solteira, nascida aos 30/04/1989, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Viana e de Leila 
Geni da Silva Viana.

O pretendente: ÉLIO SOUZA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/03/1986, 
biólogo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Domingos Romão dos Santos e de Everalda Souza dos Santos; A pretendente: 
JANAINE DANTAS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/06/1995, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Afonso Lima da Silva e de Maria Dantas Serafi m.

O pretendente: JOSÉ TEIXEIRA DE ALMEIDA NETO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
28/09/1982, funcionário público, natural de Santo Anastácio - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Teixeira de Almeida Filho e de Vera Slobo-
deicov de Almeida; A pretendente: CLAUDIA BERGAMO, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/08/1982, corretora de seguros, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Bergamo e de Ana Maria Cardoso da Costa.

O pretendente: DAVI CARDOSO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/02/1984, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Cardoso de Araujo e de Rosa Cardoso de 
Araujo; A pretendente: VÂNIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE, brasileira, solteira, 
nascida aos 24/02/1988, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Inaldo Gomes de Andrade e de 
Vilma Cosme da Silva Andrade.

O pretendente: MATEUS HENRIQUE DIAS BRAZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/02/1996, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Odilon Veronico Braz e de Maria de Fatima Dias Braz; A pretendente: 
INGRID ISABELA GOMES BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 17/03/2000, 
manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Hamilton Dias Barbosa e de Shirlei Carvalho Gomes.

O pretendente: SIDNEY DA SILVA MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/03/1984, 
cobrador de transporte coletivo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Onesio Martins e de Rosalina Aparecida da 
Silva Martins; A pretendente: ALESSANDRA SANTOS DE MENEZES, brasileira, solteira, 
nascida aos 21/12/1978, auxiliar de limpeza, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Lima de Menezes e de Maria Núbia Santos.

O pretendente: CARLITO TORQUATO DOS REIS JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/07/1979, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlito Torquato dos Reis e de Herondivalda Bipos dos Reis; A 
pretendente: FABIANE EVANGELISTA DE ARAÚJO, brasileira, solteiro, nascida aos 
08/10/1987, manicure, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vera Lúcia Evangelista de Araújo.

O pretendente: EDSON BRITO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/11/1982, 
motorista, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sivaldo Pereira e de Maria Lucidalva Brito; A pretendente: KATLYN DA SILVA 
SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 29/11/1992, operadora de caixa, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz dos 
Santos e de Janete Trindade da Silva Santos.

O pretendente: ADAILTON BASTOS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/11/1963, 
aposentado, natural de Muritiba - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Aurelino Gomes Alves e de Judite Bastos da Silva; A pretendente: ORIDÉIA 
MARIA GONÇALVES CASTRO, brasileira, solteira, nascida aos 02/11/1968, cozinheira, 
natural de Pedro II - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonino Pereira de Castro e de Maria Dilousa Gonçalves Castro.

O pretendente: JEAN DOS SANTOS GONÇALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/02/1994, garçom, natural de Itiúba - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Milton Gonçalves de Souza e de Maria da Conceição dos Santos 
Gonçalves; A pretendente: BRUNA RAMOS DA CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 
06/07/1996, de serviços domésticos, natural de Itiúba - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira da Cruz e de Valdelice dos Santos Ramos.

O pretendente: VINICIUS MELLO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1994, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Celso Santos Alves e de Marcia Mello Ventura; A pretendente: THAÍS FERREIRA 
CAVALCANTE, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1997, atendente de telemarketing, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Cicero Leão Cavalcante e de Lucineide Aparecida Ferreira Cavalcante.

O pretendente: ROBERVAL OLIVEIRA DUARTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/01/1991, mecânico, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elenito Brito Duarte e de Dauvani de Oliveira Duarte; 
A pretendente: ELAINE MOURA TOMAZ, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/1992, 
manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de José Pereira Tomaz e de Rosa Muniz de Moura.

O pretendente: JUSCELINO GUIMARÃES TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/04/1983, cobrador de transporte coletivo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdivio Lopes Teixeira e de Luverci 
Guimarães; A pretendente: ELAINE SOUTO MACÊDO, brasileira, solteira, nascida aos 
23/12/1982, do lar, natural de Aiquara - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Augusto de Jesus Macêdo e de Evani Pereira Souto.

O pretendente: MOISES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/01/1996, 
cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Raimundo dos Santos e de Creuza dos Santos Souza; O pretendente: 
VINICIUS BARRETO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/12/1999, coz-
inheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Roberto Ferreira dos Santos e de Jaqueline Monteiro Barreto.

O pretendente: ADRIANO VENCESLAU DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/06/1977, encanador, natural de Olinda - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria José Venceslau da Silva; A pretendente: RIZONEIDE 
LOURENÇO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1982, balconista, natural 
de Igarassu - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Lourenço da Silva e de Marlene Barros da Silva.

O pretendente: JOSÉ CÍCERO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/02/1987, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Palmeira dos Índios - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida da Silva; A pretendente: MARIN-
ILZA DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/08/1981, de serviços 
domésticos, natural de Palmeira dos Indios - AL, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José João da Silva e de Ilsa Maria da Conceição Silva.

O pretendente: DIEGO NOVAES BARROS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/02/1997, guarda vidas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Barros dos Santos e de Tatiane Ferreira Novaes; 
A pretendente: JOYCE DA SILVA VIDAL, brasileira, solteira, nascida aos 03/11/2000, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudio Augusto Vidal e de Cristina Nazaré da Silva.

O pretendente: MARCIO FERREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/05/1984, 
segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Ferreira Lima e de Maria Lucia de Souza; A pretendente: VANESSA 
PEREIRA COELHO, brasileira, solteira, nascida aos 05/10/1984, auxiliar de limpeza, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Florisvaldo Souza Pinto Coelho e de Ana Maria Pereira Coelho.

O pretendente: SIDNEI DE OLIVEIRA MACHADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/10/1971, vigilante, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Machado dos Santos e de Maria Luiza Olivei-
ra; A pretendente: AMANDA FERNANDES DIAS, brasileira, nascida aos 19/12/1989, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Telma Fernandes Dias.

O pretendente: MARCUS PAULO DE MACEDO RIBEIRO E SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 28/12/1984, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcus Vinicius Nogueira Ribeiro e Silva e de 
Josefa Marta de Macêdo e Silva; A pretendente: JULIANA DO CARMO CARVALHO, 
brasileira, solteira, nascida aos 03/06/1981, babá, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto de Carvalho e de Marlene 
do Carmo Carvalho.

O pretendente: FLÁVIO MACIEL DE SOUZA TAVARES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/12/1984, analista contábil, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Tavares e de Nilza Terezinha de Souza 
Tavares; A pretendente: ARLENE DA COSTA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/07/1986, supervisora de atendimento, natural de Conceição do Canindé - PI, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adão Pereira de Sousa e 
de Maria da Costa Pereira.

O pretendente: RODRIGO SANTOS GAMA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1994, analista de técnilogia da informação, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adenilton Gama de Lima e de Noelia 
Moises Santos de Lima; A pretendente: JESSICA KAROLINE LOPES, brasileira, 
solteira, nascida aos 24/04/1995, analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Moises Lopes e de Maria 
Jose da Costa Lopes.

O pretendente: ADEMIR HILARIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/05/1960, operador de colagem, natural de Mandaguaçú - PR, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Hilário da Silva e de Maria Rita da Silva; 
A pretendente: EDINEUZA DE ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 14/06/1977, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Odilon Silvestre Araujo e de Neuza Coelho de Araujo.

O pretendente: RONALDO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/01/1987, motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo de Almeida e de Sandra Regina de Figueiredo Almeida; 
A pretendente: ERNA MEDENWALDT FERNANDES, brasileira, solteira, nascida aos 
31/03/1990, policial militar, natural de Pariquera-açu - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Berthold Dieter Richard Medenwaldt e de Conceição 
Fernandes da Silva Medenwaldt.

O pretendente: RICARDO MORAIS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/01/1996, raspador de pisos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Roque da Silva e de Celia Regina de Morais; A 
pretendente: THAUANY ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 30/01/1997, balconista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria de Fatima Alves.

O pretendente: JURACI ARAUJO DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/04/1973, 
encarregado de obras, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Germano Bispo da Costa e de Eugenia Araujo da Costa; 
A pretendente: GABRIELA SANTOS NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 
16/08/1979, babá, natural de Conde - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antônio Francisco do Nascimento e de Maria Lúcia Dias dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON MARCONDES CAMPOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 08/11/1989, supervisor de obra, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juraci Prates Campos e de Eliane Marcondes; 
A pretendente: PATRICIA MONICA DE PAIVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
16/02/1984, agente de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria da Paz de Paiva.

O pretendente: PEDRO ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 28/08/1992, pedreiro, natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alexandrino dos Santos e de Marina 
Carvalho dos Santos; A pretendente: JESSICA SANTOS SILVA NEVES, brasileira, 
divorciada, nascida aos 14/03/1995, manicure, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Bazilio São Jose Silva e de 
Lindinalva Santos Silva.

O pretendente: LUAN SOUZA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/03/1993, 
aplicador de produto, natural de Venturosa - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lenivaldo da Silva Pereira e de Lenilda da Silva Souza Pereira; 
A pretendente: ESTÉFIA ALINE CORDEIRO DE MELO, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/09/1995, vendedora, natural de Pesqueira - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Arimateia Cordeiro de Melo e de Luzinete de Melo.

O pretendente: SÉRGIO PEREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/09/1987, 
motofretista, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Bartolomeu Cerqueira Santos e de Edlene Pereira Santos; A preten-
dente: BRUNA DOS SANTOS FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/1989, 
balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José William de Freitas e de Zilan dos Santos Freitas.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 17/02/1993, eletricista, natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Ferreira de Oliveira e de Maria 
Primitivo dos Santos Oliveira; A pretendente: ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 03/04/1990, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José dos Santos 
e de Margarida Aparecida de Amaral Santos.

O pretendente: CLAUDEVAN FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/06/1981, motorista, natural de União dos Palmares - AL, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Heleno Vicente da Silva e de Dorginete Ferreira da Silva; 
A pretendente: EDILEUZA SEBASTIANA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/02/1976, operadora de caixa, natural de Mirandiba - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Sebastiana da Silva.

O pretendente: EDUARDO GOMES SINEFONTTI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/07/1988, metalúrgico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sinefontti e de Rosangela Gomes Sinefontti; 
A pretendente: ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/07/1981, assistente administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Alves de Oliveira e de 
Elvira Pereira de Oliveira.

O pretendente: CLEBER LIMA CONFESSOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/12/1993, 
auxiliar de farmacia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Gomes Confessor e de Marlete Maria de Lima 
Confessor; A pretendente: NAILA FERNANDA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 
29/03/1996, auxiliar de farmacia, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Ramos da Rocha e de Francisca da Silva.

O pretendente: LUÍS DE BRITO, brasileiro, divorciado, nascido aos 12/04/1977, porteiro, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Genesia Francisca de Brito; A pretendente: MARIA CELESTE VIEIRA LUIZ, brasileira, 
viúva, nascida aos 09/09/1968, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Valdelice Vieira.

O pretendente: JORGE CLEITON RIBEIRO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/04/1988, auxiliar de serviços gerais, natural de Recife - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Alfreu Ribeiro Silva e de Suely Alves da 
Silva; A pretendente: ANA DARLY DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/06/1989, 
auxiliar de logística, natural de Recife - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Inacio Mariano da Silva e de Ana Cleide Ribamar.

O pretendente: LEONILDO SILVA DA CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/07/1982, 
técnico operador de caldeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eronildo Jose da Cruz e de Sandra Sifronio da Silva; A 
pretendente: PALOMA DA SILVA SIMOES, brasileira, solteira, nascida aos 23/04/1997, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alberto Casimiro Simoes e de Maria Elias da Silva.

O pretendente: JULIANA SALES DE CARVALHO, brasileira, divorciada, nascida 
aos 14/01/1987, agente de terminal, natural de São Paulo - SP, residente e domicili-
ada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Antonio de Carvalho e de Edina 
de Sales de Carvalho; A pretendente: GIOVANIA LINHARES MENDES, brasileira, 
solteira, nascida aos 18/05/1970, motorista, natural de Fortaleza - CE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Plinio Fernandes Mendes e de 
Francisca Linhares Mendes.

O pretendente: WILSON JOSÉ DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/03/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Sidnei José de Souza e de Dorica das Neves Cardoso; A pretendente: ALINE ALVES, 
brasileira, solteira, nascida aos 14/10/1990, cozinheira, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana da Conceição Alves.

O pretendente: SIDNEY DE PAULA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/08/1992, 
auxiliar de expedição, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Jeronimo dos Santos e de Joelma Paula da Silva; A 
pretendente: THAÍS DE LIMA MORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 10/06/1992, 
agente de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Suzana de Lima Morais.

O pretendente: WASHINGTON MACEDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/05/1997, entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Ribeiro dos Santos e de Verilene Souza Macedo; 
A pretendente: ANTONIA APARECIDA FELIX MACHADO, brasileira, solteira, nasci-
da aos 17/05/1997, operadora de hipermercado, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro Felix Machado e de 
Maria dos Anjos Alves Ferreira.

O pretendente: GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/02/1990, segurança, natural de Araci - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Alves de Oliveira e de Jacira Santos de Oliveira; A pretendente: BRUNA GISELE 
DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1988, revisora, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Auxiliadora dos Santos.

O pretendente: GILSON DO NASCIMENTO DANTAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1981, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilson Oliveira Dantas e de Valdete do Nascimento Dantas; 
A pretendente: TATIANE QUELI DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
12/11/1982, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Juvenal Reginaldo dos Santos e de Maria Jose da Costa Santos.

O pretendente: ALLÍSSON MARTINS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/07/1978, açougueiro, natural de Serra Branca - PB, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria de Fátima Martins Rodrigues; A pretendente: 
IOLANDA DA SILVA MAGALHÃES, brasileira, solteira, nascida aos 04/12/1986, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Agenor Matias Magalhães e de Tania Maria da Silva.

O pretendente: LUCIANO HILARINO DE FRANÇA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/11/1974, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Paulo de França e de Creusa Maria Hilarino de França; 
A pretendente: MARIA GONSALVES DE ARAÚJO, brasileira, solteira, nascida aos 
28/08/1986, balconista, natural de Novo Oriente - CE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osaias Rodrigues de Araújo e de Iracema Gonsalves de Oliveira.

A pretendente: PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
20/09/1985, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Moreira da Silva e de Maria Helena 
Ferreira da Silva; A pretendente: CAROLINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, brasileira, 
solteira, nascida aos 20/01/1983, veterinária, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Rodrigues Sanches e de Maria 
Regina de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: FABIO VICENTE DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/12/1989, coletor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joselito Vicente da Silva e de Ana Caldeira dos Santos; A pretendente: 
MISSILENE VENTURA COSTA, brasileira, divorciada, nascida aos 11/04/1985, vende-
dora, natural de Isaías Coelho - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gracione Sousa Costa e de Luzanira Ventura Costa.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JUSCHELÂNGELO BERNARDES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em Jussara, BA, no dia (02/10/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Paulo Souza Silva e de Terezinha Bernardes de 
Araujo. A pretendente: PAULA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Jussara, BA, no dia (10/05/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altamiro Rodrigues da Silva e de Elza Barbosa da Silva.

O pretendente: ANTANAEL TRAJANO DE FREITAS, estado civil divorciado, profi ssão 
funileiro automotivo, nascido em Itambé, PE, no dia (26/06/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes de Freitas e de Maria das Mercês 
Trajano. A pretendente: JULIANA FERREIRA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Mata Grande, BA, no dia (03/08/1986), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlinda Ferreira Ramos.

O pretendente: DOUGLAS SALES NICOLAU, estado civil solteiro, profi ssão assistênte 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (19/03/1985), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Nicolau e de Odete Pupo de Sales 
Nicolau. A pretendente: GISELE FREITAS CABRAL, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Butantã, SP, no dia (05/02/1997), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Euzino Cabral Filho e de Helena de Freitas Cabral.

O pretendente: DANIEL ONOFRE GONÇALVES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão coletor, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (03/04/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Onofre Gonçalves e de Maria Cristina Rocha Ri-
beiro. A pretendente: CARINA GODOY ANTONIO, estado civil solteira, profi ssão adestradora, 
nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (01/04/1986), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Fabio Aparecido Antonio e de Leonor Aparecida de Godoy Antonio.

O pretendente: DANIEL DIAS MUNIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de negócios, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/08/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valcides Muniz da Silva e de Djalva Dias Muniz 
da Silva. A pretendente: ELIZANDRA DA SILVA RIBEIRO DA SILVA, estado civil viúva, 
profi ssão agente de relacionamento, nascida em Curitiba, PR, no dia (01/12/1990), re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudeneide Lopes Ribeiro 
e de Sandra Regina da Silva.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão forneiro 
PL, nascido em Iguatu, CE, no dia (03/04/1984), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Arquilino de Oliveira e de Maria Socorro de Oliveira. A pre-
tendente: MARIZA DO NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
de cozinha, nascida em Iguatu, CE, no dia (11/12/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Raimundo do Nascimento e de Marlene Dina Pereira.

O pretendente: ABRAÃO VICENTE CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/02/1995), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Cardoso da Silva e de Nadia 
Fernandes. A pretendente: LUANA CRISTINA BELLINI, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Ivinhema, MS, no dia (10/12/1993), residente e domiciliada em 
Maringá, PR, fi lha de Antonio Donizete Bellini e de Celia de Oliveira.

O pretendente: CARLOS DANIEL FERNANDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de carga e descarga, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/11/1999), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Camara de Souza e de Ana Cristina 
Fernandes de Souza. A pretendente: ANNE KAROLINE SANTOS DA COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Osasco, SP, no dia (22/09/1993), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Luiz da Costa e de Ana Maria dos Santos Costa.

O pretendente: DIEGO MACHADO CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão 
promotor de vendas, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/05/1990), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo da Silva Cavalcante e de Isabel de 
Jesus Machado. A pretendente: SANDRINE LOPES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão esteticista, nascida em Itiuba, BA, no dia (10/06/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Egnaldo Batista de Sousa e de Eliana Santos Lopes.

O pretendente: LAERCIO AUGUSTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado, nascido em Recife, PE, no dia (24/04/1967), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Augusto da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: 
MARIA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Joaquim do Monte, PE, no dia (24/02/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Bezerra da Silva e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: EDIMILSOM FERREIRA ARANHA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ji-Paraná, RO, no dia (13/12/1974), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Helio Aranha de Souza e de Rosa Dias Ferreira Aranha. A pretendente: 
ELAINE PAULINA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(27/08/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Paulina de Lima.

O pretendente: BRUNO SOARES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
açougue, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/01/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailson Soares de Souza e de Cícera Otilia da Conceição. A 
pretendente: MIRIÃ SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de atendimento, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (20/11/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jeová Lourenço da Silva e de Aparecida de Souza Silva.

O pretendente: FRANCISCO JOHN VIEIRA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão ins-
petor de mercadorias, nascido em Ipubi, PE, no dia (27/05/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Grigório Dantas e de Maria de Fatima Vieira 
Dantas. A pretendente: LEIDIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Ipubi, PE, no dia (09/10/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Valdecí da Silva e de Maria Lêda da Silva.

O pretendente: MARCELO LUNA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (30/10/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira do Nascimento e de Ana 
Maria de Souza da Silva. A pretendente: ANTONIA LILIANE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Capivari, SP, no dia (13/06/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Valdeci da Silva e de Maria Lêda da Silva.

O pretendente: FLAVIANO JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Floriano, PI, no dia (20/02/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Almeida e de Maria de Nazaré 
de Souza Almeida. A pretendente: MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida em Floriano, PI, no dia (02/03/1975), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Feliciano Manoel Correia Praça e de 
Maria do Carmo Pereira da Silva Praça.

O pretendente: SALUSTIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão car-
pinteiro aposentado, nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (10/01/1953), residente 
e domiciliado em São João da Boa Vista, SP, fi lho de Plácido Pereira da Silva e de Maria 
Pereira Lopes. A pretendente: MARIA DE LISBOA LOPES, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (16/05/1956), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacob Idalino Lopes e de Martinha Maria de Lisboa.

O pretendente: JONAS JOSE BARRETO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de edifi cações, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/05/1966), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves dos Santos e de Celina Barreto dos 
Santos. A pretendente: ELISABETE MARIANO AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Palmeira D'Oeste, SP, no dia (07/01/1972), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walther Mariano de Aguiar e de Cleuza Reis de Aguiar.

O pretendente: ANDERSON NEVES DE AQUINO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Januária, MG, no dia (19/05/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Adão Mendes Vieira e de Romilda Neves de Aquino Vieira. A 
pretendente: SANDI NATALIA GOMES LIMA, estado civil solteira, profi ssão professora de 
educação física, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (01/07/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eustaquio dos Santos Lima e de Maria Gomes Lima.

O pretendente: REGINALDO DE MORAIS, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (29/11/1979), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Braz de Morais e de Nair Aparecida de Morais. A pretendente: 
PRISCILLA MAIA ALBARELLO, estado civil divorciada, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (13/08/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antônio Carlos Di Palma Albarello e de Antonieta Rodrigues Maia Albarello.

O pretendente: ALISON PEREIRA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (29/08/1999), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Moreira e de Eliene Pereira de Sousa Franco. A pre-
tendente: STEFANI ALVES AMBROSIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de recursos 
humanos, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/07/1999), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Ambrosia e de Maria das Dores Alves de Araujo.

O pretendente: LUÍS FABIANO BERTONCINI, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
operacional, nascido em Jundiaí, SP, no dia (31/12/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Bertoncini e de Maria Taveira Bertoncini. A preten-
dente: DAYANA PRISCILA NASCIMENTO CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (02/11/1984), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marilene Nascimento Carvalho.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 8

74
E-

E0
5A

-E
57

B-
9B

22
.



Página 7São Paulo, terça-feira, 29 de outubro de 2019

Um guarda-roupa conciso, versátil 

e inteligente funciona por anos com 

pouquíssimas aquisições sazonais.

São muitas as ofertas de roupas hoje em 
dia. Porém, o processo de construção do 
tecido sobre o corpo já foi 100% artesanal, 
em que era possível participara das decisões 
dos alfaiates sobre como preencher cada 
curva de nossa silhueta.

O modelo em que a indústria de moda 
opera hoje é conhecido como fast-
fashion. Moda rápida, em português, 

sobre a velocidade em que viaja a informação 
(do que se vê nas passarelas) até os muitos 
produtos nos quais essas imagens se multi-
plicam em vitrines do mundo todo _incluindo 
cópias e falsificações. Por um tempo acredi-
tou-se na ideia de que produzir roupas em 
larga escala seria uma saída para conseguir 
preços mais baixos e então oferecer uma 
suposta democratização da moda. O que acon-
teceu de fato foi a precarização de trabalhos 
em países subdesenvolvidos, que pagavam 
com a vida e a saúde de sua população em 
nome da globalização.

Já faz um tempo que essa mesma indús-
tria acordou para suas responsabilidades, e 

passou a incluir na conta os 
déficits sociais e ambientais, 
que não são poucos. Uma rou-
pa não pode custar tão barato, 
sem que alguém saia prejudi-
cado. Para dificultar, algumas 
empresas ainda usam isso su-
perficialmente, apenas como 
marketing, sem apresentar 
alguma resposta concreta 
a alguns dos entraves mais 
comuns, como pagamento 
justo pela mão-de-obra, in-
tegração dos elos da cadeia 
de modo mais harmônico e 
usar materiais sustentáveis 

que não poluam na sua fabricação nem no 
seu descarte.

Com isso, espera-se que também mude-
mos a nossa relação com roupas e consumo. 
Precisamos todos de roupas e de reposições 
constantes, porém cabe a nós também agora 
conhecer de quem compramos, pesquisar 
sobre o histórico de cuidados que foram 
tomados, das relações que uma marca cria 
com a sua com a comunidade em sua volta. 
Não é necessário também que seja uma troca 
de peças tão frequente, por isso é que vale a 
pena avaliar os preços médios e que ofereçam 
algo de qualidade e mais durável.

Um guarda-roupa conciso, versátil e inte-
ligente funciona por anos com pouquíssimas 
aquisições sazonais. Roupas de segunda mão 
em brechós, grupos online de troca, revitali-
zação de peças antigas que estão parados no 
guarda-roupa também são outra maneira de 
diminuir a quantidade de lixo no mundo. E 
de fazer a moda um ambiente mais acolhedor 
e conectado com suas raízes.

 
(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá

aulas, palestras e treinamentos, corporativos
e individuais (www.andredoval.com.br).

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
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Canais de estilo

Pixabay
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS por Sharon Taphorn

Ventos da mudança. Os ventos da mudança estão soprando. 
Nem sempre parece assim quando está acontecendo, mas há 
muitas mudanças tomando forma ao seu redor e recuando 
para ver que a grande cena pode ajudá-lo com isso. Gostarí-
amos de lembrá-lo: “Não importa muito a maneira como você 
segue, mas importa que você preste atenção ao caminho em 
que está.” Às vezes, as coisas não saem da maneira que você 
esperava. Veja isto como a aventura e use isto como um guia 
para o seu próximo trampolim. Sempre há mudanças positivas 
acontecendo, a roda da fortuna está sempre girando, cabe a 
você prestar atenção às oportunidades e agir de acordo com 
as que movem seu coração. E assim é. Você é muito amado 
e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RICARDO JESUS DE FARIAS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Orlando Manoel de Farias e de Romilda Maria de Jesus. 
A pretendente: LILIAN VERONA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Santos Silva e de Ana Lucia Verona Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: THIAGO BÜHNEMANN, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 17/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Egon Bühnemann e de Selma de Oliveira Bühnemann. A pretendente: 
VANESSA DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta 
Capital, Indianópolis - SP, no dia (12/10/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Carlos de Oliveira e de Leila Dias de Souza Oliveira.

O pretendente: TENILSON AMARAL OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em Ilhéus - BA, no dia 06/04/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Boaventura Lopes de Oliveira e de Ruth Amaral. A 
pretendente: CARLA CECILIA NICINO, estado civil divorciada, profi ssão administradora, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (05/10/1968), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Nicino e de Isabel Pretel Nicino.

O pretendente: JOSE CARLOS CANOLLI, estado civil divorciado, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/01/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Canolli e de Maria Helena Canolli. A pretendente: SILVANA 
BERNARDINO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão securitária, nascida em 
Colorado - PR, no dia (06/10/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Bernardino da Silva e de Apparecida Orssolon da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: DEIVID BERNARDO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1983, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Juarez Pereira dos Santos e de Ana Lucia Bernardo 
Teixeira. A pretendente: VERÔNICA ROSSETTO BRANDÃO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Assis - SP, data-nascimento: 28/11/1992, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido de Almeida Brandão e de Sandra Regina 
Rossetto. R$12,90

O pretendente: ERICK KEVIN ROCHA RAMOS, profi ssão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taiobeiras - MG, data-nascimento: 23/08/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aélcio Jorge Ramos e de Elizene Rocha 
Ramos. A pretendente: DIANA PINTO TUROLA, profi ssão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 23/09/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vanderley Guimarães Turola e de Odete 
Aparecida Pinto. R$12,90

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ AILTON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
engenharia clínica, nascido em Betânia - PE, no dia (17/04/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Leite da Silva e de 
Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: LEILIANE VALENTIM ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Osasco - SP (1º Subdistrito), no dia 
(10/01/1992), residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Espedito Andrade 
Lima e de Luciene Valentim Andrade. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço, do 1º Subdistrito Osasco, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: DOUGLAS DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/10/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo dos Santos e de Maria de Fátima da 
Silva Santos. A pretendente: MICHELLY PHELIPPE ESTEVAM, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (28/04/1985), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Arco Estevam e de 
Valquiria Diniz Phelippe Estevam.

O pretendente: GLEISON THALES VIANA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de linhas áreas, nascido em Pilão Arcado - BA, no dia (16/09/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivalda Viana Santos. A 
pretendente: NATASHA SILVA CORREA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, Butantã - SP, no dia (18/03/1998), residente e domiciliada em 
Osasco - SP, fi lha de Vanderlei Correa e de Luciana da Costa e Silva. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço, do 2º Subdistrito Osasco, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: FABIANO DA COSTA MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/09/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Melo e de Maria Jose 
de Melo. A pretendente: NÚBIA NOGUEIRA CHINOCA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (15/11/1984), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nicolino Chinoca e de Maria 
Enedina Nogueira Chinoca.

O pretendente: DEMETRIUS AUGUSTO DA SILVA BISPO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/01/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Augusto da 
Silva Bispo e de Lourdes Maria de Souza. A pretendente: TAILAINE ANACLETO 
SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (04/03/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Sampaio e de Juçara Machado Anacleto.

O pretendente: WELTON BATISTA EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
marmorista, nascido em Pindaí - BA, no dia (08/10/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvany Barbosa Evangelista e de Ana Batista 
Evangelista de Jesus. A pretendente: LILIAN REIS GARCIA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/05/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Garcia e de Maria 
da Gloria Reis Garcia.

O pretendente: EGILDO TELES DE MENEZES, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Olindina - BA, no dia (01/09/1973), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Teles de Menezes e de Maria 
Lima de Jesus Menezes. A pretendente: JOCIVANIA FELIX EVANGELISTA, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Granjeiro - CE, no dia (08/06/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Santana 
Evangelista e de Damiana Felix de Melo.

O pretendente: AGNALDO JESÚS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Iaçu - BA (Registrado no Distrito de João Amaro), no dia (08/02/1979), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Celestino da Silva e de 
Carmelita de Jesús. A pretendente: HELENILDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida em Palmeira dos Indios - AL (Registrada no Distrito de Caldeirões de 
Cima), no dia (12/01/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sebastião Francisco da Silva e de Espedita Maria da Silva.

O pretendente: NARCELIO BARROS FILHO, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Ipueiras - CE, no dia (12/01/1986), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Barros Filho e de Lucia André de Melo. A pretendente: 
CÉLIA DIAS COUTINHO, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida em 
Guajeru - BA, no dia (16/07/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Elias Lisboa Coutinho e de Terezinha Pereira Dias. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e 
domiciliado.

O pretendente: VICTOR CAIO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (02/10/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Edison Ferreira e de 
Miriam da Silva Ferreira. A pretendente: AMANDA BRESSAN RUIZ, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (13/01/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Souza 
Ruiz e de Valquiria Bressan de Souza Ruiz.

O pretendente: WESLEY SCHIAVELLI DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/12/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Carlos da Cunha e 
de Maria Aparecida Schiavelli. A pretendente: SHISLAINE EVANGELISTA NUNES, 
estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, 
Belenzinho - SP, no dia (22/08/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Odair Abril Nunes e de Angela Joana Evangelista dos Santos 
Nunes.

O pretendente: FRANKLIN BAPTISTUTE NUNES DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico de refrigeração, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 
(25/02/1991), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
Nunes dos Santos e de Fatima Aparecida Baptistute dos Santos. A pretendente: 
PATRICIA VICENTE ESQUAIELLA, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, 
nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia (28/07/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Carlos Esquaiella e de Luzia Aparecida 
de Almeida Vicente Esquaiella. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
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Especial

Wellton Máximo/ABr

Quem cumpriu os requisitos para se aposentar pelas 
regras atuais, mas ainda não se aposentou, não 
precisa se preocupar. Esses trabalhadores estão 

preservados pelo direito adquirido e não serão afetados pela 
reforma da Previdência. Nesses casos, o segurado mantém 
o direito a aposentar-se pelos critérios presentes, mesmo 
depois da promulgação da emenda. Cada trabalhador tem 
uma situação única. 

Mestre em direito constitucional, Rodrigo Mello, professor 
de direito no Centro Universitário de Brasília recomenda 
cautela e análise de vários cenários antes de optar pela 
melhor regra de transição. O trabalhador precisa simular 
o quanto vai receber de aposentadoria tanto na regra geral 
como nas regras de transição. Se tiver conquistado o direito 
adquirido, precisará também comparar com a regra geral 
atual e as regras de transição atuais. Dependendo do caso, 
pode ser mais vantajoso trabalhar um pouco mais e garantir 
um benefício maior.

Trabalhadores do INSS 
(iniciativa privada e estatais)
Regra geral

Pela reforma de Previdência, os trabalhadores urbanos 
se aposentarão apenas a partir dos 65 anos para homens e 
62 anos para mulheres. As mulheres terão 15 anos mínimos 
de contribuição. Os homens que já contribuem para o INSS 
também terão 15 anos de contribuição, mas os que ainda 
não entraram no mercado de trabalho terão de contribuir 
por pelo menos 20 anos para conquistar a aposentadoria.

Regras de transição
Numa extensão da regra 86/96, a soma do tempo de con-

tribuição e da idade passa a ser a regra de acesso. Homens 
com pelo menos 35 anos de contribuição e mulheres com 
pelo menos 30 anos de contribuição poderão se aposentar 
respectivamente a partir dos 61 anos (homens) e 56 anos 
(mulheres) em 2019, por terem conquistado 86 pontos 
(mulheres) e 96 pontos (homens).

A pontuação mínima sobe para 87/97 em 2020, 88/98 em 
2021 e um ponto para homens e mulheres a cada ano até 
atingir 105 pontos para os homens em 2028 e 100 pontos 
para as mulheres em 2033. As trabalhadoras terão transição 
mais suave que os homens.

Professores
Terão redução de cinco pontos. A soma do tempo de 

contribuição e da idade se inicia, em 2019, com 81 pontos 
para mulheres e 91 pontos para homens, até chegar a 95 
pontos para as professoras em 2033 e 100 pontos para 
os professores em 2028. O bônus, no entanto, só valerá 
para quem comprovar ter trabalhado exclusivamente nas 
funções de magistério na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio.

Redução da idade mínima
Favorece quem contribuiu por muitos anos, mas ainda 

não alcançou a idade mínima. Homens com pelo menos 
35 anos de contribuição e mulheres com pelo menos 30 
anos de contribuição poderão aposentar-se aos e 61 anos 
(homens) e 56 anos (mulheres) em 2019. A idade mínima 
sobe seis meses a cada ano até atingir 62 anos (mulheres) 
em 2031 e 65 anos (homens) em 2027.

Entenda as regras de transição 
da reforma da Previdência Social

Professores
Começarão com redução de cinco anos. A idade mínima 

começa em 2019, com 51 anos para mulheres e 56 anos 
para homens, aumentando seis meses por ano, até chegar a 
60 anos para os dois sexos. O bônus, no entanto, só valerá 
para quem comprovar ter trabalhado exclusivamente nas 
funções de magistério na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio.

Redução do tempo de contribuição
Favorece trabalhadores 

idosos que contribuíram 
pouco. Homens com 65 anos 
e mulheres com 60 anos em 
2019 precisam contribuir 
apenas 15 anos para terem 
direito à aposentadoria. 
Em 2020, a idade mínima 
para homens continua em 
65 anos. Para mulheres, 
sobe seis meses por ano até 
alcançar 62 anos em 2023. 
Por essa característica, essa 
regra de transição benefi -
cia os trabalhadores mais 
pobres, que atualmente se 
aposentam por idade, ou que 
passaram mais tempo na in-
formalidade, sem contribuir 
para o INSS.

Na prática, o texto aprova-
do com o tempo mínimo de 
15 anos para homens só benefi cia quem entrou no mercado 
formal de trabalho e contribui para o INSS. A proposta, em 
tramitação no Senado, pretende reduzir para 15 anos con-
tribuição mínima para todos os trabalhadores da iniciativa 
privada e das estatais.

Quem está a dois anos de cumprir o tempo de contribuição 
mínimo para aposentadoria pelas regras atuais – 30 anos 
(mulher) e 35 (homem) – poderá optar pela aposentado-
ria sem idade mínima se cumprir pedágio de 50% sobre o 
tempo restante. O valor do benefício será calculado por 
meio da aplicação do fator previdenciário, que deixará de 
ser aplicado para os demais benefi ciários.

Exemplos: mulher com 29 anos de contribuição (a um ano 
da aposentadoria pelas regras atuais) poderá aposentar-se 
pelo fator previdenciário se contribuir mais seis meses, 
totalizando um ano e meio de contribuição; homem com 

33 anos de contribuição (a dois anos da aposentadoria 
pelas regras atuais) poderá aposentar-se pelo fator previ-
denciário se contribuir mais um ano, totalizando três anos 
de contribuição.

Servidores públicos federais
Idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para 

mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos 
para ambos os sexos, 10 anos de serviço público e cinco 
anos no cargo. Variação da regra 86/96 para que os servido-
res que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 recebam 
aposentadoria integral – último salário da ativa. Servidores 
com 35 anos de contribuição (homem), 30 anos de contri-
buição (mulher), 20 anos de serviço público e cinco anos 
no cargo obedecerão a uma pontuação formada pela soma 
da idade e do tempo de contribuição.

Tabela começa em 86 pontos (mulher) e 96 pontos 
(homem) em 2019, subindo um ponto por ano até atingir 
105 pontos (homem) em 2028 e 100 pontos (mulher) em 
2033. Servidoras terão transição mais suave que homens. 
Só pode entrar na regra homens com 61 anos de 2019 a 
2021 e 62 anos a partir de 2022 e mulheres com 56 anos 
de 2019 a 2021 e 57 anos a partir de 2022. O trabalhador 
poderá optar pela aposentadoria abaixo da idade mínima 
se cumprir pedágio de 100% sobre o tempo que falta pelas 
regras atuais. 

Vantajosa para trabalhadores a poucos anos de se apo-
sentarem, principalmente servidores públicos federais que 
ingressaram até 31 de dezembro de 2003, que não tinham 
nenhum pedágio na proposta original do governo e poderão 
usar a regra para receber a aposentadoria integral. Exem-
plos: servidora com 29 anos de contribuição (a um ano da 
aposentadoria pelas regras atuais) poderá aposentar-se 
com o último salário da ativa se contribuir mais dois anos, 
totalizando três anos de contribuição; homem com 33 
anos de contribuição (a dois anos da aposentadoria pelas 
regras atuais) poderá aposentar-se pelo fator previdenci-
ário se contribuir mais dois anos, totalizando quatro anos 
de contribuição.
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Rondônia em Pauta

O trabalhador precisa simular o quanto vai receber de aposentadoria tanto na regra geral
como nas regras de transição. 
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