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“O mundo é um 
lugar perigoso de se 
viver, não por causa 
daqueles que fazem 
o mal, mas sim por 
causa daqueles que 
observam e deixam o 
mal acontecer.” 
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão 
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Dois dias após frag-
mentos do óleo que 
já poluiu praias e 

mangues dos nove estados 
da Região Nordeste ter atin-
gido uma pequena área do 
Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade(ICMBio) de-
cidiu suspender, temporaria-
mente, as visitas de turistas 
à unidade de conservação.

Localizado a cerca de 70 
quilômetros (km) da cidade 
de Caravelas (BA), o parque 
nacional, criado em 1983, é 
uma das regiões mais ricas 
em biodiversidade marinha 

ICMBio suspende visitas 
ao Parque Nacional de 
Abrolhos por causa do óleo

do Brasil e do Atlântico Sul, 
com estruturas de recifes 
únicas. A região é o principal 
berçário das baleias jubarte 
no Atlântico Sul e refúgio de 
espécies de tartarugas mari-
nhas ameaçadas de extinção, 
além de aves marinhas que 
aproveitam o fato de as águas 
ao redor do arquipélago serem 
fartas em peixes e outras es-
pécies marinhas – o que faz 
da pesca fonte de subsistência 
de milhares de moradores da 
região.

Inicialmente, a medida deve 
vigorar por três dias, mas pode 
ser prorrogada caso as ações 
de remoção do óleo não sur-

tam efeito até amanhã (6) ou 
novas manchas de óleo atin-
jam a região. As visitas foram 
suspensas para que a presen-
ça de turistas não atrapalhe o 
serviço de limpeza e controle 
das áreas já afetadas. Funcio-
nários de empresas de turismo 
autorizadas a transportar os 
visitantes de Caravelas até 
o arquipélago dos Abrolhos 
disseram esperar que não seja 
necessário ampliar o período 
de suspensão das visitas. 

Segundo Daniela Figuei-
redo, uma das operadoras 
de passeios turísticos, os 
“pequenos fragmentos de 
óleo” encontrados estavam 

Localizado a cerca de 70 km da cidade de Caravelas (BA), o parque nacional, criado em 1983,

é uma das regiões mais ricas em biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

concentrados em um pequeno 
trecho da Ilha de Santa Barba-
ra, não tendo, até agora, sido 
avistados em outros pontos 
do arquipélago, de 87.943 

hectares distribuídos por cin-
co ilhas. Como o período de 
observação de baleias jubarte 
já está chegando ao fi m e a 
temporada de verão ainda não 

começou, a suspensão tem-
porária das visitas tende a não 
causar um grande impacto 
imediato para as operadoras 
turísticas(ABr).

O líder supremo do Irã, aiatolá 
Ali Khamenei, descartou mais 
uma vez a possibilidade de 
diálogo com os Estados Unidos 
na data que marca a invasão da 
embaixada americana no país 
há 40 anos. No dia 4 de novem-
bro de 1979, pouco depois da 
queda do xá do Irã, no regime 
apoiado pelos EUA, estudantes 
ocuparam a embaixada ame-
ricana em Teerã, exigindo a 
entrega do líder deposto. 

A crise durou 444 dias, e o 
governo americano cortou as 
relações diplomáticas com o 
país. O líder supremo iraniano, 
aiatolá Ali Khamenei, celebrou 
a data em pronunciamento para 
estudantes no domingo (3). Ele 
acusou o governo americano de 

não haver mudado nos últimos 
40 anos, prosseguindo com “o 
mesmo comportamento cruel 
e agressivo”.

Khamenei refutou a possibi-
lidade de qualquer diálogo com 
os Estados Unidos, afi rmando 
que “aqueles que acreditam que 
negociações com o inimigo re-
solverão nosso problema estão 
100% enganados”. Acrescentou 
que “uma forma de bloquear 
a infi ltração da América dá-se 
por meio da proibição de qual-
quer conversação”. A tensão 
aumentou novamente entre 
Teerã e Washington desde que 
o presidente americano, Donald 
Trump, retirou o país do acor-
do nuclear com o Irã e impôs 
sanções unilaterais (NHK/ABr).

Há 40 anos, no dia 4 de novembro de 1979, estudantes ocuparam 

a embaixada americana em Teerã.

O Brasil registrou 5,9 mi-
lhões de empresas com contas 
atrasadas e negativadas em 
agosto, segundo levantamento 
da Serasa Experian. O nú-
mero, novo recorde da série 
histórica iniciada em março de 
2016, foi puxado pelos micro 
e pequenos empreendimentos 
inadimplentes: 5,6 milhões 
que representam quase 95% 
do total. Na análise com agos-
to/18, o total aumentou 9,7% 
e a alta com relação a julho/19 
foi de 1,7%.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“a estabilização da inadim-
plência dos brasileiros tende a 
favorecer a consolidação deste 
indicador, em algum momento 
futuro, das empresas. Isso 
ocorrerá porque quando uma 
pessoa física paga uma dívida, 

Foram os micro e pequenos empreendimentos de serviços os 

maiores impactados pela inadimplência.

O presidente da Itália, Sergio 
Mattarella, depôs uma coroa 
de fl ores no Altar da Pátria, 
em Roma, por ocasião do Dia 
da Unidade Nacional e das 
Forças Armadas, celebrado  
ontem (4 ). A data foi insti-
tuída há exatos 100 anos e 
comemora a vitória italiana 
na Primeira Guerra Mundial, 
que completou a unifi cação 
do país com a anexação de 
territórios pertencentes ao 
Império Austro-Húngaro.

Mattarella estava acompa-
nhado do primeiro-ministro 
Giuseppe Conte, dos presi-
dentes do Senado, Elisabetta 
Casellati, e da Câmara, Roberto 
Fico, e do ministro da Defesa, 

Lorenzo Guerini. “É uma data 
que resume os valores de uma 
identidade nacional longamen-
te perseguida pelos povos da 
Itália, com grandes sacrifícios 
feitos pelo povo italiano na 
Primeira Guerra Mundial”, diz 
uma mensagem escrita pelo 
chefe de Estado.

O presidente também louvou 
as Forças Armadas, que “ga-
rantem a proteção dos direitos 
humanos e lutam contra o ter-
rorismo nas áreas mais martiri-
zadas do nosso planeta”. A Itália 
participa de missões militares 
em países como Afeganistão, 
Egito, Líbia e Níger, a maioria 
delas no âmbito da ONU ou da 
OTAN (ANSA).

Festa pelo 4 de novembro no Altar da Pátria, em Roma.

O Ministério da Educação 
(MEC) levará internet a 24,5 
mil escolas públicas urbanas 
pelo programa Educação Co-
nectada. Isso signifi ca que 56% 
das escolas públicas passarão 
a estar conectadas no país. A 
medida deverá benefi ciar 11,6 
milhões de estudantes. Para 
viabilizar o programa, a pasta 
repassará R$ 82,6 milhões. 
Esse dinheiro chegará por 
meio do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE). A 
expectativa, de acordo com 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, é que 
as escolas já tenham acesso à 
internet no primeiro semestre 
de 2020.

“O ensino hoje no mundo sem 
estar conectado à internet é 
um absurdo”, disse Weintraub. 
Além de repassar recursos 
para conectar novas escolas, 
a pasta repassará também R$ 
32 milhões para a manutenção 
do programa em 9,9 mil escolas 
já atendidas. O objetivo, de 
acordo com o secretário de 
Educação Básica do MEC, Janio 
Macedo, é “tornar a educação 
mais atrativa tanto para o en-
sino fundamental quanto para 
o médio, colaborando dessa 
forma para reduzir a evasão 
dos nossos alunos”.

O acesso à internet possi-

Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub.

Copa do Mundo de Triatlo
O cearense Manoel Messias, do 

Time Brasil, conquistou o ouro no 
domingo (3) na Copa do Mundo de 
Triatlo, em Lima, no Peru, ao ser o 
primeiro a cruzar a linha de chega-
da da corrida de 5km, apenas dois 
centésimos de segundo, o suíço 
Savisberg (52m32), que fi cou com 
a prata. O evento é organizado pela 
International Triathlon Union, en-
tidade que regulamenta o esporte. 
Em julho, o brasileiro conseguiu a 
medalha de prata na modalidade 
nos Jogos Pan-Americanos.

A volta da tributação sobre 
lucros e dividendos, extinta em 
1995, está em discussão na Co-
missão de Assuntos Econômicos 
do Senado. O projeto institui a 
cobrança de IR sobre a distri-
buição de lucros e dividendos 
por pessoas jurídicas a sócios ou 
acionistas. A reunião da comissão 
está marcada para hoje (5). Do 
senador Otto Alencar (PSD-BA), 
o projeto, elimina a atual isenção 
e estabelece o percentual de 15% 
do IR, descontado na fonte. 

Assim, os resultados fi nan-
ceiros pagos, remetidos ou en-
tregues pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado, 
a outras pessoas jurídicas ou 
físicas, residentes no Brasil ou 
no exterior, terão a cobrança 
do imposto.  A ideia de Otto é 
retomar a cobrança que vigorou 
desde a criação do imposto, 
em 1926, até a interrupção. 
Para o autor, a isenção acabou 
gerando a manobras por parte 
de algumas pessoas para evitar 
a cobrança do imposto.

“Essa isenção deu ensejo a 
planejamentos tributários nos 
quais a pessoa física cria uma 
empresa para fugir à tributação 
da tabela progressiva do IRPF, 
cuja alíquota máxima é de 
27,5%”, disse ao apresentar o 
projeto, referindo-se ao caso de 

O senador Otto Alencar

(PSD-BA) é o autor da proposta.
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Pequenas empresas puxam alta e 
inadimplência bate recorde em agosto

ponto percentual –, enquanto 
as com até cinco anos de exis-
tência apresentaram queda de 
quase 2 p.p.

Foram os micro e pequenos 
empreendimentos de serviços 
os maiores impactados pela 
inadimplência, representando 
48,5% do total, com a maior 
variação com relação a agos-
to/18 – 11,1%. Na comparação 
com julho último, o número foi 
de 2,1%. A Indústria apresen-
tou crescimento de 7,0% na 
análise ano a ano, ainda que 
tenha a menor representativi-
dade entre aqueles com contas 
atrasadas. Na análise com julho, 
o setor aumentou 1,8%. Já o 
Comércio tem representativi-
dade de 42,6%, com altas de 
6,4% no comparativo anual e 
1,2% na análise mensal (AI/
Serasa Experian).

esta dívida tem sempre um cre-
dor – que é pessoa jurídica. No 
entanto, este movimento ainda 
deverá demorar a acontecer”.

Considerando companhias 
de todos os portes, houve au-
mento da participação daque-

las com mais de cinco anos de 
existência. Os dados mostram 
que a evolução deste ano até 
setembro, comparada com 
dezembro/18, revelou uma 
maior variação entre aquelas 
com mais de 15 anos – 0,7 

Irã descarta diálogo com 
o governo americano

Itália celebra 1ª Guerra Mundial 
com cerimônia em Roma

Comissão do Senado 
analisa volta da tributação 
sobre lucros e dividendos

Ministério da Educação 
levará internet a 24,5 mil 

escolas públicas

bilitará a formação de profes-
sores por meio do ambiente 
virtual de aprendizagem do 
MEC, chamado de Avamec. 
Em 2019, mais de 100 mil 
docentes concluíram cursos 
pela plataforma.

A previsão é que cerca de 9,7 
mil escolas sejam benefi ciadas 
em 1,4 mil municípios na Região 
Sudeste; 7 mil escolas em 1,5 
mil municípios na Região Nor-
deste; 1,7 mil escolas em 257 
municípios na Região Norte; 1,8 
mil escolas em 319 municípios 
na Região Centro-Oeste; e 4,2 
mil escolas em 1 mil municípios 
da Região Sul.

Os gestores estaduais e mu-
nicipais de educação têm até 
a próxima sexta-feira (8) para 
confi rmar as escolas a receber 
conexão. A escolha deve ser 
realizada pelo Simec – Módulo 
Educação Conectada, e pelo 
PDDE Interativo (módulo Edu-
cação Conectada), ferramenta 
de apoio à gestão escolar, am-
bos do MEC. A velocidade da 
internet depende da velocidade 
ofertada na região, mas o MEC 
disse que garante a melhor 
oferta disponível (ABr).

pessoas criam empresas para 
administrar imóveis e receber 
valores referentes a aluguéis de 
imóveis, por exemplo, deixan-
do assim de recolher o IR. Como 
o IR é progressivo, a cobrança 
de 15% será considerada uma 
antecipação, mas o valor será 
ajustado na declaração do im-
posto, podendo chegar a 27,5%. 
O texto aprovado deixa a tri-
butação mais dura para quem 
tem domicílio em países com 
tributação favorecida e para 
quem é benefi ciário de regime 
fi scal privilegiado: nestes casos, 
a alíquota cobrada será de 25%. 
O relator, senador Jorge Kajuru 
é a favor da aprovação com 
emendas (Ag.Senado).
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OPINIÃO
LGPD: nova roupagem 
às carreiras atuais e 

do futuro

O desenvolvimento 

da tecnologia e da 

comunicação tem feito a 

diferença

A mudança no comporta-
mento social, a busca 
pela sustentabilidade 

e a quebra de paradigmas 
nas novas gerações já estão 
modifi cando o perfi l social e 
profi ssional das pessoas. Novas 
especialidades e necessidades 
criam desafi os para a formação 
profi ssional, e nos próprios 
métodos educacionais que vão 
sendo vencidos todos os dias. 

No entanto, não vejo com 
bons olhos o movimento opor-
tunista com o qual temos tra-
tado do assunto em nosso país. 
Atravessamos uma crise eco-
nômica que parece difícil de ser 
vencida, e com ela, a questão 
do emprego. Esse ambiente 
perverso cria condições para 
que falsos profetas mobilizem 
jovens (e não tão jovens) para 
novos caminhos, oferecendo 
formação profissional com 
promessas que muitas vezes 
não serão cumpridas. 

Por esta razão, sempre com 
o olhar prático e com foco na 
visão de tecnologia da infor-
mação e comunicação, resolvi 
escrever sobre esse assunto 
para, de alguma forma, ajudar 
a estabelecer um cenário re-
alista das oportunidades que 
certamente estão ou serão 
abertas nos próximos anos, 
mas que difi cilmente serão 
conquistadas se não houver 
uma preparação e posiciona-
mento profi ssional adequados. 
A Lei Geral de Proteção de 
Dados é um assunto que está 
na pauta, mesmo que ainda de 
forma tímida na maioria das 
organizações.  

Por isso decidi iniciar por 
este assunto. Simbioticamente 
relacionada com disciplinas e 
práticas como segurança da 
informação e governança de 
dados, a LGPD colocou holofo-
tes sobre categorias profi ssio-
nais antes consideradas muito 
técnicas e especializadas, que 
antes ocupavam os bunkers 
tecnológicos em empresas ou 
consultorias, mas que a luz 
da privacidade e proteção de 
dados passam a ter um papel 
protagonista e fundamental.  

A exemplo do que já vem 
acontecendo com os hoje 
chamados “Cientista de Da-
dos”, a carreira de segurança 
da informação, por exemplo, 
passou a ser muito valorizada, 
até por conta do aumento de 
ciberataques e crimes digitais 
em todo o mundo. Por outro 
lado, uma outra categoria 
profi ssional passou a ter uma 
importância crucial por conta 
da nova legislação. 

Como se trata de uma ade-
quação à lei, o profi ssional de 
Direito passou também a ser 
protagonista, e o Direito Digi-
tal, que já vinha se tornando 
uma disciplina em ascensão 
também por conta dos crimes 

e ataques digitais, garantiu um 
lugar de destaque em projetos 
de consultoria de governança 
e conformidade, antes só 
destinados a consultores de 
negócios. Isto mostra que não 
somente as profi ssões novas 
têm lugar no cenário, mas as 
tradicionais também poderão 
ganhar uma nova roupagem, 
novos papéis e até novas es-
pecialidades. 

Nesse cenário, a lei prevê 
uma “nova profi ssão”, que tem 
gerado um movimento muito 
grande e tem sido colocada 
como uma grande oportu-
nidade: o encarregado para 
proteção de dados pessoais. 
Trata-se sim de uma oportu-
nidade profi ssional emergente, 
porém, alguns cuidados devem 
ser observados por aqueles 
que desejarem ingressar nessa 
carreira.  Antes de tudo, para 
que você aceite esse desafi o, 
conheça bem qual o papel, as 
características e necessidades 
para exercer essa atividade. 

Existem muitas interpreta-
ções e perspectivas. Pesso-
almente, entendo que é um 
papel executivo, que precisa 
compreender o negócio e a 
organização para que possa 
representa-la de forma ade-
quada, tanto junto aos titulares 
dos dados pessoais, quanto 
à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) 
nos termos da legislação. 
Contudo, mais do que isso, 
este profi ssional terá um papel 
muito importante nas ações de 
negócio das organizações que 
envolverem dados pessoais. 

Esta responsabilidade vai 
acabar em algum momento de-
fi nindo qual caminhos elas irão 
seguir, por exemplo, quando 
inovações ou novos modelos 
de negócio forem propostos. 
Este profi ssional, que na Eu-
ropa recebe o nome de Data 
Privacy Offi ce, não precisa ser 
um profi ssional de Segurança 
da Informação ou de Direito. 
Precisa se preparar para co-
nhecer a legislação, entender 
de forma geral as questões 
tecnológicas envolvidas, mas 
principalmente ser suportado 
por um modelo de governan-
ça e conformidade robusto 
que lhe dê as informações e 
os recursos necessários para 
que possa desempenhar esse 
papel.  

A eventual certifi cação ou 
capacitação em modelos de 
governança de privacidade e 
proteção de dados é neces-
sária, mas não é sufi ciente. 
Mais do que uma qualifi cação 
técnica, o encarregado para 
proteção de dados pessoais 
é uma função de negócios, e 
o executivo ou executiva que 
ocupará a posição precisa 
antes de mais nada entender 
do negócio e da operação da 
organização.

 
(*) - Professor de Pós-Graduação na 

Business School SP, especialista 
em Transformação Digital, é CEO da 

Doxa Advisers.

Enio Klein (*)
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News@TI
Soluções de backup para plataformas em nuvem 
da Microsoft

@A Veeam Software, líder em soluções de backup que en-
tregam o Gerenciamento de Dados em Nuvem™, anunciou 

o lançamento beta do NOVO Veeam Backup para Microsoft 
Offi ce 365 v4 durante o Microsoft Ignite 2019, em Orlando, 
FL. A empresa também oferecerá aos participantes do evento 
uma prévia da NOVA solução de proteção de dados em nuvem 
nativa para workloads do Microsoft Azure, o Veeam Backup para 
Microsoft Azure. Essas novas soluções suportam a estratégia 
de cloud de uma empresa e fornece aos usuários da Microsoft 
proteção adicional, escalabilidade e controle aprimorado dos 
dados na nuvem (https://www.veeam.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Inovação empresarial além
da Transformação Digital

Antes da implementação de qualquer solução tecnológica, é preciso que os gestores invistam em uma 
mudança cultural dentro da organização

Régis Lima (*)

Não há dúvidas, a inovação, aliada à 
Transformação Digital, são os dois 
principais fatores que sustentam o 

atual ambiente de negócios. Isso porque, 
esses conceitos promovem uma mudança 
profunda em toda a estrutura organiza-
cional, associando o uso de tecnologias 
disruptivas e de novos métodos de trabalho 
no aprimoramento de práticas tradicionais.

Diante deste cenário cada vez mais dis-
ruptivo, todas as atividades e processos 
empresariais acabam se otimizando, de 
modo que, se antes as empresas levavam 
dias para solucionar determinadas questões 
do seu dia a dia, hoje, com o auxílio de 
soluções tecnológicas, essas atividades são 
concluídas em poucos minutos.

Tal agilidade, tem tornado o universo 
empresarial mais dinâmico e desafi ador, 
visto que, as companhias que optam por 
não seguir essa onda de transformação 
digital certamente correm o risco de fi car 
para trás e perder espaço no mercado para 
seus concorrentes.

Mas como acompanhar esse movimento 
de inovação e ter a digitalização como 
aliada dentro de nossas empresas? Neste 
artigo, buscarei responder essa questão. 
Acompanhem!

Promovendo uma transformação em 

toda a estrutura organizacional

Ao contrário do que boa parte das pessoas 
ainda acreditam, a digitalização não é ape-
nas um simples processo de implementação 
de novas tecnologias. Claro que essa parte 
é extremamente importante, no entanto, 
quando pensamos em Transformação 
Digital, devemos levar em consideração 
uma mudança de todo o paradigma do 
negócio, alterando a cultura e os métodos 
e processos de trabalho.

Para colocar essas mudanças em prática, 
é preciso, inicialmente, de um planeja-
mento estratégico, em que os gestores 
devem repensar a estrutura da empresa, 
identifi cando como as novas tecnologias 
podem impactar positivamente seus ne-
gócios. Além disso, é essencial:

Investir em uma mudança cultural: essa 
mudança deve envolver todo o time da em-
presa. Para tanto, é preciso que os líderes 
busquem por estratégias de incentivo e 
capacitação dos demais profi ssionais. Com 
isso, certamente, toda a equipe terá os 
objetivos acerca da inovação alinhados, e 
a empresa será mais efi ciente no seu per-
curso em direção à Transformação Digital;

Promover novas habilidades e explorar 
ideias:  com a implementação de soluções 
que facilitam o dia a dia da empresa, os 
profi ssionais têm mais tempo para explorar 
e desenvolver habilidades estratégicas, 
utilizando a criatividade e a capacidade 
intelectual a favor da organização. Com 
isso, as tomadas de decisões serão cara 
vez mais assertivas;

Reavaliar constantemente todos os 
processos: uma vez que a Transformação 

CIO

Digital se reinventa a cada dia, é importan-
te que os gestores estejam atentos a todas 
as mudanças dentro da organização. Com 
isso será possível analisar quais estratégias 
foram bem recebidas pela equipe, bem 
como, diagnosticar quais procedimentos 
podem ser aperfeiçoados com o auxílio de 
novas ferramentas tecnológicas.

Por fi m, é importante compreender que 
esse processo é complexo e desafi ador, 
exigindo determinação não apenas dos 
gestores, mas de todo o time da companhia. 
Sendo assim, é essencial quebrar barrei-
ras culturais que impeçam a empresa de 
mergulhar nesta transformação.

Para tanto, contar com o apoio de todos os 
profi ssionais é crucial, buscando sempre a 
melhoria de processos e gestão da empresa 
como um todo. Isso fará com que todos 
estejam constantemente alinhados com o 
mesmo objetivo, o crescimento corporativo 
sustentável e lado a lado com a inovação.

(*) Tem mais de 16 anos de experiência em Gestão 
de Equipes e atuação em cargos executivos de 

empresas nacionais e multinacionais do mercado 
de TI. Atualmente é diretor executivo na Lumen IT, 

sendo responsável pelas áreas comercial, fi nanceira 
e de marketing da empresa.

Uma das datas comerciais mais aguarda-
das pelos brasileiros vem aí. A Black Friday 
2019, que acontece esse ano no dia 29 de 
novembro, desembarcou no país em 2010, 
e desde então vem movimentando números 
crescentes e expressivos na economia nacio-
nal. O dia é muito esperado tanto por quem 
vende, em busca de aumento nos lucros, 
quanto para quem compra, aproveitando a 
data para economizar e renovar equipamen-
tos eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, 
móveis e outros itens. 

Só em 2018, segundo dados da e-Bit, a 
grande sexta-feira do e-commerce registrou 
um crescimento de 23% no faturamento em 
relação ao ano anterior, alcançando cerca de 
2,6 bilhões de reais. O valor do ticket médio 
fi cou na casa dos R$ 608,00 por compra.

Porém, a data infelizmente também pode 
trazer bastante dor de cabeça para quem não 
se atentar a alguns cuidados essenciais. A 
cada ano crescem os relatos sobre o número 
de golpes relacionados à data e é preciso se 
precaver para garantir segurança e descon-
tos reais nas compras. 

Os lojistas também se preocupam com 
esse cenário, pois não são apenas os consu-
midores que sofrem com os golpes relacio-
nados à data no e-commerce. Fraudes em 
cartão de crédito são comuns o ano todo 
e tendem a se intensifi car nesse período, 
causando prejuízos.

“Manter a loja virtual sempre segura é a 
principal forma de proteger nosso negócio e 
também os nossos clientes. Utilizamos uma 
das plataformas mais conhecidas e atuais 
do mercado, com checkout transparente 
(o usuário fi naliza a compra dentro do site), 
e capacitamos nossa equipe para oferecer 
um atendimento especial e exclusivo nesse 
período. Todos os esforços necessários são 
realizados para aumentar a segurança da 
loja e do cliente nessa data”, conta Danilo 
Costa, sócio-diretor do e-commerce Dassi 
Boutique.

Reunimos abaixo sete dicas para ajudar o 

consumidor a se precaver e a comprar com 
mais tranquilidade e segurança na próxima 
Black Friday. Confi ra!

Cuidado com lojas falsas

Não é incomum que lojas que você nunca 
ouviu falar antes apareçam em propagandas 
antes da Black Friday oferecendo produtos 
com descontos e ótimos preços, sobretudo 
eletrônicos e celulares. Elas fazem parecer 
que são confi áveis, mas na realidade são 
apenas fachada: o cliente faz a compra e 
nunca recebe o produto. Fique atento!

Atenção a preços muito baixos

Viu aquele smartphone dos sonhos pela 
metade do preço? Equipamentos eletrôni-
cos ou outros produtos com valores muito 
baixos? Desconfi e. Principalmente quando o 
assunto é celular ou eletrônicos, os valores 
muito baixos (menores até do que aqueles 
praticados no exterior, por exemplo) podem 
ser um forte indicativo de golpe. 

Fique de olho na URL do site

Uma dica simples mas que pode fazer 
uma enorme diferença: observe se o site em 
que a compra será feita tem a letra “S” no 
HTTP do início do endereço. Essa letra é a 
certifi cação de que a conexão entre o site e 
o seu aparelho é segura. Observe também se 
há um cadeado verde, que é uma camada a 
mais de segurança. Porém, isso não garante 
100% a segurança, pois os golpistas também 
conseguem burlar - mesmo com muito mais 
difi culdade - esse sistema. No entanto, veri-

fi car a presença do “S” e do cadeado verde 
já avança alguns pontos na segurança. 

O dobro pela metade

O golpe da metade do dobro já é conhecido 
pelos clientes que fazem compras na Black 
Friday. Nele, a loja anuncia um desconto 
de 50% em um produto que teve seu valor 
aumentado 100% às vésperas do evento. 
Uma forma de evitar esse tipo de proble-
ma é pesquisando a variação de preço do 
produto por pelo menos uma semana antes 
da Black Friday.  

Descontos que não são o que parecem

Algumas lojas apontam descontos maiores 
do que aqueles realmente aplicados no pro-
duto. Não são raros os casos de e-commerces 
oferecendo, por exemplo, 40% de desconto, 
e no carrinho o cliente ter apenas 10 ou 
15%. Faça as contas para confi rmar se o 
desconto é real. 

E-mails falsos

Nesse período é preciso redobrar a 
atenção em relação aos falsos e-mails de 
promoções. Muitos deles imitam o padrão 
visual de grandes lojas, e oferecem um “call 
to action” (botão ou link clicável) para que 
o cliente obtenha o desconto ou faça algum 
cadastro. Isso pode colocar em risco os dados 
pessoais e de cartão de crédito do consu-
midor, causando sérias dores de cabeça 
posteriores. O mesmo vale para mensagens 
de Whatsapp e postagens em redes sociais. 

Valores diferentes no carrinho

Confi ra atentamente o valor fi nal de cada 
produto acrescentado ao carrinho de com-
pras antes de fi nalizar o pedido. Há casos 
em que o item custa, por exemplo, R$ 50, 
mas ao ser adicionado no carrinho aparece 
custando R$ 80. Muita atenção!

Se mesmo seguindo todas essas dicas o 
cliente tiver algum problema com as compras 
da Black Friday, a dica é procurar imediata-
mente o Procon da sua região, relatando o 
ocorrido, e registrar a queixa em sites como 
o Reclame Aqui, ajudando a evitar que outras 
pessoas passem pelo mesmo. 

7 dicas para não ser enganado na Black Friday
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(ENAEX 2019), com o tema ‘Produtividade e competitividade abrindo 
mercados externos’. Reunirá representantes de toda a cadeia de negócios 
do comércio internacional para discutir, analisar e criar proposições que 
levem à expansão competitiva e sustentável do setor. Entre os presentes: 
vice-presidente da República, Hamilton Mourão;  ministro da Economia, 
Paulo Guedes; secretário de Comércio Exterior, Marcos Prado Troyjo; 
secretário de Comercio Exterior, Lucas do Couto Ferraz; presidente da 
ApexBrasil, Sérgio Barbosa; e o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
Mais informações: (http://www.enaex.com.br/). 

E - Ideias Educacionais
Tem uma ideia inovadora e quer tirá-la do papel? O AnimaLab da São Judas 
está com inscrições abertas para o 3º Ânima Nest São Judas, programa de 
pré-aceleração de startups. Objetiva fomentar atividades de inovação e 
empreendedorismo no âmbito educacional, incentivando a comunidade 
acadêmica a desenvolver produtos ou serviços, com potencial para gerar 
impacto econômico ou social. Os projetos deverão ser cadastrados e 
submetidos, obrigatoriamente, por meio de formulário disponível em: 
(https://forms.gle/UP88jh9Rg6f3hm578). É desejável que os projetos sejam 
escaláveis e conduzidos por equipes multifuncionais e multidisciplinares.

F - Venture Debt 
O mercado fi nanceiro ganha seu primeiro fundo na modalidade Venture 
Debt: o Brasil Venture Debt I. Com valor inicial de R$ 140 milhões, tem 
foco em startups inovadoras que estejam em crescimento acelerado, com 
faturamento mínimo de R$ 4 milhões e máximo de até R$ 90 milhões 
anuais. O objetivo é fornecer recursos para o crescimento sustentável 
desses negócios através de um produto de dívida personalizado, com 
prazos de pagamento, taxas e carência customizados e adequados à 
realidade fi nanceira e operacional das empresas. Estão aptas startups 
que já possuam escala mínima, que estejam tracionando e que já tenham 
recebido investimentos de Venture Capital ou de outros investidores 
institucionais. Saiba mais em (https://www.brasilventuredebt.com.br/).

G - Planejamento Financeiro 
Nesta quinta-feira (7), das 08h30 às 20h, no Hotel Transamérica, acontece 
o Congresso Planejar 2019, maior fórum de discussão da América Latina 

A - Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no 
site (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp) os bilhetes com que irão 
concorrer ao sorteio do mês de novembro. A 132ª extração do programa, 
no próximo dia 14, distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 prêmios. Partici-
pam os 8.942.935 consumidores cadastrados que efetuaram compras no 
mês de julho e solicitaram notas fi scais com CPF e 4.673 condomínios 
que indicaram seus CNPJs nos cupons fi scais. No total, foram gerados 
78.283.064 bilhetes eletrônicos que concorrerão aos 600 prêmios no 
valor total de R$ 5,7 milhões.

B - Capacitação Coaching
A cidade de Valinhos recebe nos próximos dias 22 e 23, o ‘The Coaching 
Clinic’. O curso capacita os alunos a realizarem coaching dentro das 
organizações, através de um modelo de conversa teórica e prática. Ao 
fi nal do programa, que será ministrado pelo Coach Marcelo Correa, os 
participantes ganharão o certifi cado de conclusão de validade interna-
cional pela Corporate Coach U. Os interessados podem se inscrever pelo 
email coach@profi tcoach.com.br ou pelos telefones (21) 96471-4945 
ou (21) 99625-3767.

C - Processo Civil 
A Associação dos Advogados de São Paulo, o Centro de Estudos Avançados 
de Processo e o Instituto Brasileiro de Direito Processual promovem na 
sexta-feira (8), o Congresso Paulista de Processo Civil. O evento, que será 
realizado das 9 às 17h30, na Unidade Jardim Paulista da AASP, Al. Santos, 
2159 - 15º andar, debaterá com juristas, professores e especialistas, entre 
outros, os seguintes temas: Honorários advocatícios, Negócio jurídico 
processual, Comprovação do feriado local na interposição de recursos, 
Rol de cabimento do agravo de instrumento e Cabimento da chamada 
“exceção de arbitragem” e as criações doutrinárias. Informações: (11) 
3291-9200 e (www.aasp.org.br).  

D - Comércio Exterior 
Entre os próximos dias 21 e 22, no Centro de Convenções SulAmérica, 
Rio de Janeiro, acontece o Encontro Nacional de Comércio Exterior 

para profi ssionais que atuam na gestão de planejamento fi nanceiro de 
pessoas e famílias. Com o tema “Novos Tempos, Novos Planos”, o evento 
objetiva debater sobre o contexto econômico econômico brasileiro e a 
importância do planejamento fi nanceiro nesse cenário. Na ocasião, es-
tarão presentes cerca de 30 palestrantes, entre eles Luiz Felipe Pondé, 
o presidente da Planejar Jans Karsten CFP®, o diretor executivo do 
Procon, Fernando Capez, e José Márcio Camargo, economista-chefe da 
Genial Investimentos. Mais informações: (https://www.planejar.org.br).

H - Inovações na Padaria
A cada dia, novas tecnologias ganham espaço no setor de food service, 
transformando a forma de pensar e fazer o mercado de alimentação. 
No setor de panifi cação, as inovações são constantes, criando novos 
produtos, ferramentas de venda e estratégias para garantir que a ofer-
ta esteja em sintonia com os anseios do consumidor. Tudo isso será 
discutido no evento Inovações na Padaria – novos caminhos para um 
novo mercado, que acontece no próximo dia 12, a partir de 9h30, no 
Espaço Federal (Av. Paulista, 1776). Reunirá empresários, estudantes 
e demais pessoas interessadas no cenário de panifi cação nacional e nas 
alternativas para torná-lo mais produtivo e rentável. Inscrições: (http://
bit.ly/inovacaonapadaria).

I - Mercado da Construção 
No próximo dia 28, no  Espaço de Eventos Hakka (Rua São Joaquim, 
460 – Liberdade), acontece o evento estratégico ‘Tendências no Mercado 
da Construção’, com a possível participação do ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, para uma apresentação especial sobre 
o segmento. Contará ainda com a palestra de Yoshio Kawakami, da Raiz 
Consultoria, com tema relacionado ao setor da construção e ao merca-
do de equipamentos. É destinado a empresários, diretores, gerentes, 
profi ssionais e engenheiros de construtoras, mineradoras, pedreiras, 
locadoras, fabricantes de equipamentos, distribuidoras e companhias 
ligadas à indústria da construção (http://sobratematendencias.com.br/).

J - Direito Tributário
Quando o país volta atenções para o andamento da Reforma Tributária, 
a OAB-SP abre suas portas para abrigar a 1ª edição do Congresso de 
Direito Tributário no Estado amanhã (6), das 8h30 às 18h00, em sua 
sede institucional. A iniciativa visa estabelecer a cidade como centro de 
discussões para a área, visando se manter referência no acompanhamen-
to de cenários em torno das questões relativas à tributação brasileira 
e mundial.Inovações na cobrança de crédito tributário, tributação da 
economia digital, controvérsias da tributação indireta e direito penal 
tributário, alguns dos assuntos que serão abordados. Confi ra a progra-
mação completa através do link: (http://informaticaoabsp.wixsite.com/
congressotributario).

(ENAEX 2019), com o tema ‘Produtividade e competitividade abrindo 
mercados externos’. Reunirá representantes de toda a cadeia de negócios 
do comércio internacional para discutir analisar e criar proposições que

A - Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no 

Como implantar 
recorrência

em seu negócio 
Não é novidade que 

manter um cliente é 

mais barato do que 

conquistar um novo

Para trilhar esse caminho 
com excelência, algumas 
empresas - como Netfl ix, 

Spotify e SmartFit -, adotaram 
modelos de assinaturas, que é 
chamado de economia de re-
corrência. Mas o que é e como 
implantar no seu negócio? 

O modelo de venda por re-
corrência funciona da seguinte 
forma: o e-commerce disponi-
biliza um mix de produtos ou 
serviços de forma contínua 
mediante o pagamento de um 
valor preestabelecido e pago 
periodicamente. É um par-
celamento? Não. Mesmo que 
em todos os meses o cliente 
precise efetuar o pagamento 
para ter acesso, é um acordo 
entre as partes. 

Para fi car claro, vou dar um 
exemplo: o cliente contrata 
um serviço no valor de R$ 500 
para utilizar por dez meses. Na 
modalidade recorrência, todo 
mês - uma vez que já tenha 
cadastrado o cartão de crédito 
-, será debitado automatica-
mente R$50 na data escolhida, 
sem que o limite total seja 
comprometido. 

Já no parcelamento, o con-
sumidor usaria R$ 500 do 
seu limite total, mesmo que o 
pagamento for em parcelas e, 
às vezes, até com juros. 

Citei acima empresas reco-
nhecidas para que tenham mais 
clareza do que é economia de 
recorrência. No entanto, esse 
modelo pode ser implantado 
independente do tamanho do 
seu negócio. 

E como faz? Primeiro é pre-

ciso contratar uma empresa 
especializada, que ofereça uma 
infraestrutura de pagamentos 
bastante efi ciente. Isso porque, 
diferentemente do sistema 
convencional, a jornada de 
compra do cliente em um 
processo de pagamento re-
corrente tem um ciclo infi nito, 
e o foco do seu negócio e do 
sistema deve estar preparado 
para manter o cliente mais 
tempo com a sua empresa. 

Segundo, é preciso realizar 
o cadastro dos clientes e o re-
gistro da cobrança no sistema 
de pagamentos escolhido. Para 
tanto, você precisa defi nir: 
o valor, a periodicidade e a 
quantidade de transações. Os 
pontos importante para deter-
minar o preço são: considerar 
o custo; quanto o seu cliente 
pode pagar; e como o seu con-
corrente prática. 

Você deve se perguntar se 
vale a pena ou não implementar 
recorrência na sua empresa. 
Abaixo, listei as principais 
vantagens. Confi ra! 
1 - Manutenção dos clientes 

pois, nesse caso, cria-se 
uma maior facilidade no 
relacionamento; 

2 - Com o pagamento au-
tomático no cartão de 
crédito dos clientes, há 
também uma redução de 
inadimplência; 

3 - Como a cobrança não é 
feita de maneira manual, 
minimiza-se esforços da 
equipe fi nanceira e, con-
sequentemente, os erros; 

4 - Previsão de lucros a longo 
prazo. 

(*) - É empreendedor, desenvolvedor, 
hustler e CEO da iugu, primeira 

plataforma online para automação 
fi nanceira do Brasil. 

Patrick Negri (*)  

Uma resolução publicada pelo 
Ministério da Economia no Diário 
Ofi cial da União de ontem (4) de-
fi ne as regras para a comprovação 
de vida a ser apresentada por be-
nefi ciários que vivem no exterior, 
amparados ou não por acordos 
internacionais. De acordo com a 
Resolução 707/19, a comprovação 
de vida deverá ser feita anualmen-
te, independentemente da forma 
de recebimento do benefício. 

Sua não realização resultará 
em bloqueio de crédito, suspen-
são ou cessação do benefício. A 
documentação de comprovação 
de vida deverá ser encaminhada 
ao INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social -  diretamente pelo 
benefi ciário, por meio de juntada 

dos documentos no MEU INSS.
Segundo o decreto, o registro 

no MEU INSS não exime o bene-
fi ciário da obrigação de entregar 
os originais da documentação 
aos órgãos do INSS. No caso em 
que haja acordos com o país de 
residência do benefi ciário, a com-
provação deve ser encaminhada à 
agência de acordos internacionais 
responsável.

No caso de residentes em 
países com quem o Brasil não 
mantém acordos internacionais 
de Previdência, a documentação 
deve ser encaminhada por meio 
da Coordenação-Geral de Pa-
gamentos e Gestão de Serviços 
Previdenciários da Diretoria de 
Benefícios (ABr).

Previsão de 
crescimento 
do PIB sobe 
levemente

A previsão de instituições 
fi nanceiras para o crescimento 
da economia neste ano subiu 
levemente. A estimativa de 
expansão do PIB passou de 
0,91% para 0,92%. As projeções 
para os anos seguintes não fo-
ram alteradas: 2% em 2020; e 
2,50% em 2021 e 2022. Essas 
estimativas são de pesquisa a 
instituições fi nanceiras, elabo-
rada semanalmente pelo Banco 
Central (BC).

De acordo com o boletim 
Focus, instituições fi nanceiras 
mantiveram a previsão para a 
infl ação, calculada pelo IPCA 
em 3,29% em 2019, 3,60%, em 
2020, 3,75%, em 2021, e 3,50% 
em 2022. As projeções para 
2019 e 2020 estão abaixo do 
centro da meta de infl ação que 
deve ser perseguida pelo BC. 

Para 2021, a expectativa é 
que a Selic termine o período 
em 6% ao ano. Para o fi m de 
2022, a previsão é 6,50% ao 
ano. A previsão para a cotação 
do dólar segue em R$ 4 para 
o fi nal de 2019 e 2020 (ABr).

No mês de setembro, foram 
comercializadas na cidade 
de São Paulo 4.055 unidades 
residenciais novas, conforme 
apurado pela Pesquisa do Mer-
cado Imobiliário do Secovi-
-SP. Apesar de ter sido 7,9% 
inferior ao total das vendas de 
agosto (4.405 unidades), o re-
sultado superou em 108,7% a 
comercialização de setembro 
de 2018 (1.943 unidades).

Essas 4.055 unidades co-
mercializadas fi caram acima 
da média histórica do mês 
(2.737 unidades) e contribu-
íram para o surpreendente 
desempenho que o mercado 
imobiliário da Capital vem 
apresentando desde junho. 
No acumulado de 12 meses 
(outubro de 2018 a setembro 
de 2019), as 42.351 unidades 
vendidas representaram um 
aumento de 46,6% em relação 
ao período anterior (outubro 
de 2017 a setembro 2018), 
quando 28.886 unidades fo-
ram negociadas.

“No acumulado de janeiro a 
setembro, as vendas de 30,5 

A construção civil é um setor com grande potencial de geração 

de emprego e renda.

Com isso, o indicador 
acumula alta de 2,81% 
no ano e 2,93% nos 

últimos 12 meses. Os dados 
foram divulgados ontem (4), 
no Rio de Janeiro, pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). Em 
cinco capitais houve queda na 
comparação com a divulgação 
anterior.

A maior variação negativa foi 
em Recife, onde o índice caiu 
0,26% na semana, acumulando 
alta de 2,8% no ano e de 2,81% 
em 12 meses. Os destaques da 
capital foram os grupos Comu-
nicação, que passou de 0,36% 
para -0,49%, e Habitação, que 
foi de -0,10% para -0,24%. A 
segunda maior queda foi re-
gistrada no IPC-S de Brasília, 
que caiu 0,24% e acumulou 
alta de 1,56% no ano e 1,21% 
em 12 meses. 

Os destaques também foram 
Comunicação e Habitação, 
com taxas variando de 0,56% 
para -0,25%, e de -0,49% para 
-0,99%, respectivamente. As 
cidades de Salvador e de Belo 
Horizonte tiveram variação 
menor do que na semana ante-
rior. A capital baiana registrou 

Em São Paulo, o IPC-S acumula alta de 3,27% no ano e de 3% nos últimos 12 meses.
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FGV: infl ação medida pelo 
IPC-S cai em cinco capitais
A infl ação medida pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), referente ao dia 31 de 
outubro, registrou queda de 0,09% e fi cou 0,02 ponto percentual abaixo da taxa anterior,
de 22 de outubro

queda de 0,3% e o IPC-S fi cou 
0,06 ponto percentual acima da 
taxa anterior, com acumulado 
de 3,57% no ano e de 3,50% em 
12 meses.

Os destaques para a acele-
ração do indicador foram Ha-
bitação, que passou de -0,27% 
para 0,30%, e Educação, Lei-
tura e Recreação, que foi de 
0,20% para 0,29%. Em Belo 
Horizonte a taxa caiu 0,04% 
e fi cou 0,04 ponto percentual 

acima da anterior. Com isso, 
a alta acumulada no ano está 
em 2,93% e em 12 meses, 
3,15%. As principais altas fo-
ram nos grupos Alimentação 
e Despesas Diversas, com 
taxas variando de -0,36% 
para -0,05%, e de 0,44% para 
0,66%, respectivamente.

Em Porto Alegre o IPC-S 
variou 0,02%, ficando 0,04 
ponto percentual abaixo da 
taxa anterior, com alta de 2,64% 

no ano e de 2,89% nos últimos 
12 meses. No Rio de Janeiro o 
índice caiu 0,19%, fi cando 0,02 
ponto percentual abaixo da 
última taxa divulgada. O índice 
para os cariocas acumula alta 
de 2,39% no ano e de 3,22% 
em 12 meses. E em São Paulo, 
o IPC-S caiu 0,03%, fi cando 
0,01 ponto percentual abaixo 
da taxa anterior e acumula alta 
de 3,27% no ano e de 3% nos 
últimos 12 meses (ABr).

Mercado de imóveis novos 
apresenta bom desempenho

mil imóveis e os lançamentos 
de 32 mil unidades aumentaram 
68,8% e 96,1%, respectivamen-
te, em relação ao acumulado 
do mesmo período de 2018. 
É um recorde percebido pela 
Pesquisa do Mercado Imobili-
ário”, assinala Celso Petrucci, 
economista-chefe do Secovi-SP. 
O ambiente econômico também 
apresenta indicadores positivos 
em termos de PIB, geração de 
emprego, infl ação e taxa de 
juros. 

O setor da construção civil 
destaca-se nesse cenário com 
crescimento de 1,9% no PIB no 
segundo trimestre (em relação 
ao primeiro trimestre do ano) 
e na geração de 117 mil novos 
postos de trabalhos formais. 
Segundo a FGV, a construção 
civil é um setor com grande po-
tencial de geração de emprego 
e renda: para cada R$ 1 milhão 
investido, são gerados 7,64 em-
pregos diretos e 11,4 empregos 
indiretos (AC/Secovi-SP).

Regra para benefi ciário que 
vive no exterior comprovar vida
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O sonho da 
Grande Pátria

O que seria mais um 

estrangulamento no 

nosso sistema prisional: 

um retrocesso com o 

endosso de nossa mais 

alta Corte

O dado é surpreendente. 
Cerca de 80 grupos 
criminosos têm algum 

controle sobre os presídios. 
Exercem o extraordinário 
poder de mandar matar, ex-
torquir, comercializar drogas, 
enfi m, expandir a violência por 
todo o território. A situação 
preocupa ante a moldura que 
se desenha, no caso, o fi m das 
prisões após condenação em 
2ª instância. 

Ah, mas a prisão provisória 
vai continuar, alguns argumen-
tam. Mas a previsão é de que 
os cárceres fi carão ainda mais 
superlotados. Hoje, já somam 
337 mil os presos “provisórios”, 
41,5% de todos os encarcera-
dos. A perspectiva é a de que, 
acabada a prisão após conde-
nação em 2ª instância, o país 
aprofunde o ciclo da prisão 
provisória. 

O que seria mais um estran-
gulamento no nosso sistema 
prisional. Pior, um retrocesso 
com o endosso de nossa mais 
alta Corte. 

Generaliza-se a sensação de 
que o País continuará a navegar 
nas ondas da impunidade. Do-
nos de lavanderias de dinheiro, 
exércitos do crime, bandidos 
de todos os espectros, fl a-
grados com a mão na massa, 
continuarão leves e soltos, a 
confi rmar a tese de que o Brasil 
é, por excelência, o território 
da desobediência explícita. 
Nada mais surpreende. 

O esculacho chega a tal pon-
to que os chefes dos grupos 
criminosos, mesmo jogados em 
prisões longínquas dos grandes 
centros, transformam o cár-
cere em escritórios. O Estado 
formal não consegue enfrentar 
o mando do Estado informal. 
Os criminosos, aliás, têm na 
ponta da língua a indagação: 
qual a diferença entre nós e os 
bandidos de colarinho branco?

Ondas de terror se expan-
dem, sob a expressão engana-
dora de governantes que dizem 
controlar grupos organizados 
do crime. Balela. O poder in-
visível, que parece festejar a 
barbárie que consome o País, 
não tem escrúpulos nem receio 
de mostrar a cara. Elevam-se 
ao nível do poder do Estado. 
Só falta mesmo os grupos 
criminosos mobilizarem seus 
“exércitos nas ruas e nos cár-
ceres” em movimentos cívicos 
pela punição aos “criminosos 
da política”.   

E não será surpresa se 
parcela signifi cativa da popu-
lação aplaudir a bandidagem 
do andar de baixo contra a 
turma que faz zoeira no andar 

de cima. Afi nal de contas, a 
passarela da criminalidade e 
o desfi le de impunidade assu-
mem dimensões grandio-sas e 
formas escandalosas. O ex-juiz 
Sérgio Moro até imaginou que, 
na condição de ministro do 
governo, poderia agregar mais 
força e aumentar a estrutura 
para combater o crime. Ledo 
engano. O Legislativo, por con-
veniência, faz sérias restrições 
aos projetos do ministro. 

O fato é que, ante a possível 
decisão do STF no sentido 
de acabar com a prisão de 
condenados em 2ª instância, 
corruptos e facínoras, com o 
mesmo status perante a lei, 
vão se valer dos mecanismos 
de protelação – recursos e 
embargos até eventual con-
denação em 3ª instância ou 
em última e com trânsito em 
julgado de suas causas. Não é 
de estranhar que a anomia - o 
descumprimento da lei - tome 
conta do País. Voltaremos aos 
idos da Colônia e do Império. 

Pinço um caso do passado. 
Tomé de Souza, primeiro 
governador-geral, chegou 
botando banca. Os crimes 
proliferavam. Avocou a si a 
imposição da lei, tirando o 
poder das capitanias. Mandou 
amarrar um índio que assassi-
nara um colono na boca de um 
canhão. Mas o tiro não assom-
brou os tupinambás. Não havia 
jeito de evitar a desordem. Foi 
então que apareceram as Or-
denações do Reino (Afonsinas, 
Manuelinas e Filipinas), que 
vigoraram até 1830. 

Severas, estabeleceram a 
pena de morte para a maio-
ria das infrações, coisa que 
chegou a espantar Frederico, 
o Grande, da Prússia, que 
ao ler Livro das Ordenações, 
indagou: “Há ainda gente viva 
nas terras de Portugal?” Com 
o tempo, o rigor foi atenuado 
e o crime voltou com força. 
Entre sustos e panos quentes, 
o Brasil semeou a cultura do 
faz-de-conta na aplicação das 
leis. E aí passamos a sofrer a 
doença espiritual da Nação: 
a indiferença da população 
diante de crimes mais atrozes.

Esse é o ambiente que faz fl o-
rescer o poder invisível, cancro 
das democracias contemporâ-
neas. O custo da violência no 
Brasil passa de cerca de R$ 300 
milhões por dia, em cálculos 
feitos pelo ex-secretário na-
cional de Segurança Pública, 
coronel José Vicente. Fosse 
esse o único saldo negativo, o 
País poderia comemorar. Mas 
o custo emocional é impagável. 

Morre-se um pouco a cada 
dia, levando a esperança, a 
fé e o sonho de termos uma 
Grande Pátria. 

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

Faltando um ano para a eleição 
presidencial nos Estados Unidos, 
em 3 de novembro de 2020, Do-
nald Trump, alvo de um inquérito 
de impeachment na Câmara, dá 
sinais de resiliência e mostra aos 
democratas que não será fácil 
tirá-lo da Casa Branca. Já em 
ritmo de campanha, o magnata 
segue de perto a batalha que 
defi nirá seu adversário na corrida 
eleitoral de 2020. 

As primárias da oposição reú-
nem cerca de 20 candidatos, mas 
três se destacam como favoritos: 
o ex-vice-presidente Joe Biden, 
mais moderado, e os senado-
res Elizabeth Warren e Bernie 
Sanders, identificados com o 
eleitorado de esquerda. Pivô do 
inquérito de impeachment contra 
Trump, Biden parece ter atingido 
seu teto nas pesquisas nacionais e 

Bernie Sanders e Elizabeth Warren em debate da CNN.

“A ideia é daqui para 
frente, para os futu-
ros concursados não 

teria estabilidade, essa é a ideia 
que está sendo estudada”, disse 
ao deixar o Palácio da Alvorada.

Para algumas carreiras típi-
cas de Estado, entretanto, esse 
direito seria preservado. “Eu 
não posso formar, por exemplo, 
um sargento ou um capitão 
das forças especiais e depois 
mandar ele embora. Tem que 
ter formação específi ca para 
aquela atividade, bem como 
outras dos servidores civis.” 
Atualmente, os servidores pú-
blicos estatutários têm direito à 
estabilidade no cargo após três 
anos de atividade.

Na próxima semana, Bolso-
naro pretende ir ao Congresso 
entregar novos projetos para 

Bolsonaro falou sobre o assunto na porta do Palácio da Alvorada.

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

A CCJ do Senado analisa, 
amanhã (6), o relatório do 
senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) à PEC Paralela 
da Previdência. O texto altera 
pontos da reforma da Previ-
dência aprovada pelo Senado, 
em outubro, e que aguarda 
promulgação. A principal mu-
dança promovida é a inclusão 
de estados e municípios no 
novo sistema de aposenta-
dorias. Pelo texto, estados e 
municípios poderiam “adotar 
integralmente as mesmas 
regras aplicáveis ao regime 
próprio de previdência social 
da União” por meio de lei 
ordinária. 

Tasso acatou sugestão do 
senador Otto Alencar (PSD-
-BA) que altera essa forma de 
adesão: estados e municípios 
agora podem “delegar para a 
União a competência legisla-
tiva” para defi nir os critérios 
de aposentadoria dos servi-
dores locais — como tempo 
de contribuição e idade 
mínima. Mas essa delegação 

A Comissão de Infraestrutura 
do Senado pode votar nesta 
semana o novo marco legal 
das ferrovias. De iniciativa do 
senador José Serra (PSDB-SP), 
o projeto pretende incorporar 
as melhores práticas adotadas 
em outros países para desen-
volver a malha ferroviária para 
o transporte de cargas e de 
passageiros. A novidade é a 
autorização como modalidade 
de outorga para a exploração 
de ferrovias pelo setor privado. 

Além disso, o reparcelamen-
to do solo com a sociedade de 
proprietários de imóveis são 
novas estratégias apresenta-
das para o desenvolvimento do 
setor. O projeto já foi aprovado 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos. O relator, sena-
dor Jean Paul Prates (PT-RN), 
também apresentou um subs-
titutivo diferente após várias 
audiências públicas realizadas 
para debater o tema. Em vez 
de uma lei que alteraria outros 
decretos e leis, Jean Paul optou 
por fazer uma lei específi ca 
para organizar o transporte 
ferroviário. 

De acordo com ele, a proposta 

Proposta busca aumentar malha, impedir concentração, reduzir 

custos e promover concorrência.

Artistas 
criticam 
projeto que 
acaba com 
registro da 
profi ssão

Artistas criticaram ontem 
(4), na Câmara, o “atual mo-
mento de restrição da liberdade 
artística” no Brasil. Em espe-
cial, eles condenaram o projeto 
que acaba com a obrigação de 
registro profi ssional e diploma 
para que artistas e técnicos de 
espetáculos de diversões exer-
çam a atividade. A deputada 
Benedita da Silva (PT-RJ) disse 
que a proposta trará prejuízo e 
desemprego ao País, ao mesmo 
tempo que ataca a identidade 
nacional. Apaixonada por dan-
ça, a parlamentar disse que 
toda expressão corporal, por 
exemplo, deve ser valorizada. 

“O balé é uma coisa fantásti-
ca, extraordinária. O balé deu 
trabalho para muita gente. 
Fez a inserção social. O balé 
unifi cou cidade. O balé ajudou 
que o morro e o asfalto se en-
contrassem. Essas coisas estão 
sendo destruídas”, declarou. 
O presidente do Conselho 
de Cultura do DF, Wellington 
Abreu, resumiu a preocupação 
dos artistas: “O projeto retira o 
direito do artista de garantir, 
em uma DRT, o direito de atuar, 
trabalhar e receber direitos por 
isso, de se sindicalizar”. 

O projeto foi apresentado 
pelo deputado Gilson Marques. 
Ele afi rma que a revogação de 
dispositivos da lei atual não vai 
interferir em outros direitos dos 
artistas e técnicos previstos na 
lei. E que mudança proposta 
decorre do entendimento de 
que a Constituição assegura 
a liberdade de expressão da 
atividade artística, além do 
livre exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profi ssão 
(Ag.Câmara).

A CCJ da Câmara aprovou proposta que obriga 
a parte interessada em processos no âmbito dos 
juizados especiais a pagar com antecedência as 
despesas das diligências de ofi ciais de justiça, 
quando estas forem necessárias. Pelo texto, a 
parte não precisará pagar por esses custos ape-
nas se for benefi ciária da assistência judiciária 
gratuita, por insufi ciência de recursos.

Hoje, a Lei dos Juizados Especiais prevê que 
o acesso ao Juizado Especial independerá, em 
primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas. A proposta cria uma 
ressalva para as despesas dos ofi ciais de justiça. Os 

Juizados Especiais foram criados para a solução 
de problemas de menor complexidade e valor. 
O texto aprovado foi o substitutivo do relator, 
deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-
-SC), ao projeto do ex-senador Hélio José (DF). 

No substitutivo, o relator também prevê que, 
havendo acordo, o pagamento das custas, taxas, 
emolumentos e despesas processuais será arcado 
pela empresa demandada. Peninha explica que a 
grande maioria dos réus nos juizados especiais é 
composta por empresas de grande porte, como 
operadoras de telefonia, planos de saúde, institui-
ções fi nanceiras e empresas aéreas (Ag.Câmara)

Kajuru comemora 
a sanção da lei 
de prevenção do 
diabetes

O senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) comemorou 
ontem (4) a sanção da Lei 
13.895, de 2019, que institui a 
política nacional de prevenção 
do diabetes e de assistência 
integral à pessoa diabética. A 
lei entrou em vigor no dia 30 
de outubro. Diabético, Kajuru 
disse que a lei vai estimular 
campanhas para conscientizar 
as pessoas sobre a importância 
de medir o nível glicêmico e, se 
for o caso, controlá-lo. 

O senador lembrou ainda que, 
de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, 16 milhões 
de brasileiros são diabéticos. 
Ele alertou, no entanto, que 
outros 7 milhões de brasileiros 
podem ter a doença sem saber. 
“Diabetes pode desenvolver 
complicações as mais variadas 
em pacientes sem tratamento 
digno, como cegueira, hipo-
glicemia, insufi ciência renal, 
impotência, insufi ciência vas-
cular, amputações de membros 
inferiores, infarto do miocárdio 
e AVC, acidente vascular cere-
bral”, disse (Ag.Senado).
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Reforma administrativa deve mudar 
estabilidade de novos servidores

O presidente Jair Bolsonaro disse que está quase tudo pronto para a apresentação da reforma 
administrativa ao Congresso e que o governo estuda mudar a estabilidade dos novos servidores públicos

já tivessem aprovadas”, disse. 
Um novo pacto federativo com 
estados e municípios também 
é prioridade para o governo e 
deve ser proposto em breve.

As medidas do governo para 
simplifi cação da máquina pú-
blica e desregulamentação do 
ambiente de negócios, segundo 
Bolsonaro, objetivam o aqueci-
mento da economia e a geração 
de empregos. “Quem cria em-
prego é a iniciativa privada e, 
para tal, quem produz tem que 
ter menos burocracia. Temos 
que botar de forma mais compe-
titiva nos portos produtos para 
exportação”. A diminuição da 
carga tributária também está 
no radar do Ministério da Eco-
nomia, segundo o presidente, 
mas não deve ser feita “de uma 
hora para outra” (ABr). 

serem analisados pelos deputa-
dos e senadores. Ele não deta-
lhou, entretanto, qual reforma 
será apresentada primeiro. “A 

que for menos difícil tem que 
ir na frente. O Paulo Guedes 
gostaria que as três [previdenci-
ária, administrativa e tributária] 

Novo marco legal ambiciona 
melhorar setor ferroviário

é meritória, pois visa aumentar 
a oferta de infraestrutura ferro-
viária, impedir a concentração 
do mercado, reduzir os custos 
logísticos e promover a con-
corrência no setor ferroviário. 
“O setor ferroviário do Brasil 
já vem crescendo bastante nos 
últimos 10, 15 anos. Pratica-
mente dobrou de tamanho. É 
uma necessidade do país. Há 
capacidade de investimento 
interna e externa para o setor 
ferroviário”, disse.

No capítulo central do subs-
titutivo, que trata das regras 
do procedimento de outorga 
em regime de autorização, a 
mudança feita pelo relator foi 
fi xar prazo para esse regime. 
A autorização passa a ter o 
prazo determinado de 25 a 
99 anos, proposto pelo reque-
rente, já que é ele quem será 
hábil para avaliar o período 
necessário para amortizar os 
investimentos que vai realizar 
(Ag.Senado).

CCJ analisa amanhã a PEC 
Paralela da Previdência

pode ser revogada “a qualquer 
tempo”, por meio de lei de 
iniciativa de governadores ou 
prefeitos.

A Constituição em vigor isen-
ta as instituições benefi centes 
de assistência social da con-
tribuição para a seguridade, 
ponto que não foi alterado pela 
proposta da Previdência. Mas 
a PEC Paralela acabava com 
o benefício no caso de enti-

dades que oferecem pouca 
contrapartida à sociedade, 
chamadas pelo relator até 
mesmo de “pilantrópicas”, 
durante audiência pública so-
bre a PEC. No entanto, Tasso 
acatou emenda do senador 
Jorginho Mello (PL-SC) que 
prevê a edição de uma lei 
complementar para tratar 
da imunidade de entidades 
benefi centes (Ag.Senado).

Cobrança de diligências de ofi ciais 
de justiça em juizados

O cenário político nos 
EUA a um ano de eleição

vê Warren se aproximando. 
Assim como Sanders, a sena-

dora defende a universalização 
do sistema de saúde gratuito, 
a taxação de bilionários e o 
aumento das regulações contra 
Wall Street. Devido à hegemonia 
de Biden entre os moderados, 
outros postulantes desse campo 
não conseguem decolar, como o 
prefeito homossexual de South 
Bend, Pete Buttigieg, e a sena-
dora negra Kamala Harris.

Como os EUA defi nem seu 
presidente por meio de colégio 
eleitoral, pesquisas de âmbito 
nacional são pouco relevantes 
para apontar favoritos, ainda 
mais a um ano da abertura das 
urnas. Independentemente de 
quem for o candidato democra-
ta à Casa Branca, ele terá vida 
dura contra Trump (ANSA).

Paul Sancya/ANSA/AP



A habilidade da 

comunicação 

é necessária 

para garantir a 

transparência da 

companhia.

Após os escândalos de 
vazamentos de dados 
na Europa, foi criada 

a GDPR (sigla em inglês 
para Regulamento Geral de 
Proteção de Dados). Logo, 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD, Lei 13.709) 
foi sancionada por Michel 
Temer, em 2018, e deve en-
trar em vigor no Brasil em 
agosto de 2020. 

Neste momento, a lei está 
em ‘vacacio legis’, período 
dado para a sociedade se 
adequar. Por conta disso, 
ela está em constante debate 
nas empresas, na imprensa 
e principalmente entre os 
profissionais da área. O mo-
mento nos remete à época 
da chegada do Compliance 
no Brasil. Há inclusive se-
melhanças na estruturação 
das companhias, mercado 
de trabalho e perfil dos 
profissionais buscados. É 
um processo de estudo e 
maturação. 

Pela contemporaneidade, o 
primeiro passo que as gran-
des empresas estão dando é 
a contratação de consultorias 
e escritórios de advocacia 
especializados, que possam 
ajudá-las a entender em que 
fase elas estão, se possuem 
áreas de riscos, e a desenhar 
processos de conformidade 
com a lei.

Após estes primeiros ajus-
tes, cabe às organizações 
identificar qual profissional 
- seja este jurídico, finan-
ceiro/auditor, compliance 
ou TI - ficará responsável 
pela área de Data Privacy e 
por implantar as mudanças. 
É importante destacar que, 
por ser uma fase embrioná-
ria, este é um momento de 
grandes oportunidades para 
aqueles que mostrarem inte-
resse em assumir a cadeira 
dentro da própria companhia 
em que trabalha. 

No futuro, será mais co-
mum surgirem as contra-
tações e procura por pro-
fissionais especializados, 
principalmente para as gran-
des empresas, os chamados 
DPOs (Data Professional 
Officer). Independente do 
recurso ser interno ou exter-
no, o responsável pela Data 
Privacy ou o DPO precisa 
não somente ter um conhe-

cimento técnico jurídico, 
tecnológico (segurança da 
informação) e de Complian-
ce (governança da base de 
dados), bem como um perfil 
diplomático, comunicativo e 
com bom senso de liderança.

Este perfil será necessário 
devido à mudança de cultura 
e mindset que o profissional 
precisará fazer na organiza-
ção. Contudo, isso precisa 
ser feito de forma amigável, 
para que todos os colabo-
radores estejam na mesma 
direção, considerando os 
interesses da companhia. O 
DPO, portanto, não pode ser 
temido, mas sim cativante, 
para que os funcionários se 
sintam à vontade de conver-
sar e mostrar os potenciais 
riscos existentes ao negócio.

A habilidade da comu-
nicação é necessária para 
garantir a transparência da 
companhia, já que o DPO será 
o porta-voz da empresa em 
relação ao tema, junto com os 
outros stakeholders. Ele tam-
bém precisará se relacionar 
com a área de comunicação, 
principalmente em caso de 
crise, como algum vazamento 
de dados. Esse profissional 
será responsável ainda pela 
realização de treinamentos, 
a fim de que todos tenham s 
a informações necessárias e 
conhecimentos alinhados à 
estratégia da empresa e à lei.

É imprescindível que em-
presa e colaboradores se 
mantenham receptivos a este 
assunto. Um comitê, formado 
pelos líderes de jurídico, TI, 
compliance e comunicação 
é essencial para tomada de 
decisões emergenciais e 
consequentes comunicados. 
Esses líderes precisarão de 
atualização constante, bus-
cando sempre pesquisar e 
estudar a Lei Geral de Pro-
teção de Dados.

Esse é um mercado que 
está apenas começando. 
Quem deseja planejar uma 
carreira nessa área desde 
já, inevitavelmente terá a 
vantagem do pioneirismo.

(*) - É advogado e pós-graduado em 
gestão de negócios pela Fundação 

Dom Cabral. Headhunter e sócio 
da VITTORE Partners, consultoria 

de recrutamento nos mercados 
Jurídico, Tributário, Compliance e 
Relações Governamentais (www.

vittorepartners.com.br).

Como se preparar para a 
carreira de proteção de dados?

Tauan Mendonça (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042780-57.2014.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr.Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maurício Azevedo Santana e sua mulher Márcia Aparecida Azevedo 
Santana, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cleber Dahir, 
alegando em síntese que firmou contrato através de instrumento particular de compra e venda com 
os requeridos aos 14/02/2009, que consistia na aquisição da unidade: Apartamento de nº 31 no 
Bloco de nº 05 do Edifício Golden V, parte integrante no Condomínio Residencial Golden Ville, com 
a área total de 98.8629 m2, incluso a vaga de garagem, localizada no 1º ou 2º subsolo do condomí 
nio, com endereço a Avenida da Paz, 225, nesta Comarca (matricula 14.560 a margem da R-628 no 
2º C.R.I. Guarulhos/SP, contribuinte na Prefeitura do Município com o nº 083.52.27.0176.00.000-4) 
pelo valor de R$ 94.500,00 (05/2009) parcelado e quitado, com o recebimento da posse do imóvel 
dos requeridos, conforme clausula anexa autos. Em Janeiro do ano 2014,os requeridos em manobra 
fraudulenta através de escritura pública de venda e compra, venderam este mesmo imóvel a 
terceiros. Devido ao Instrumento Particular de Venda e Compra e a quitação, já comprovada nos 
autos e a evidência Fraude, o requerido objetiva a procedência da ação, para declarar nulo a 
rescisão do contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes datado de 14/02/2009, 
a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos materiais, honorários advocatícios, 
despesas processuais e sucumbência, ao qual em (12/2014 perfazia o total de R$ 133.320,31) 
devidamente corrigida. 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.  

Sociedade Assistencial dos Servidores 
Públicos no Estado de São Paulo-SASP

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinaria
Senhores Associados, no uso das atribuições que lhe conferem o ar tigo 60 do Código Civil e os artigos 40 e 66 do Estatuto 
Social, vem pelo presente edital convocar os Senhores Associados para participarem da AGO da Sociedade Assistencial 
dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SASP, a realizar-se na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 
Senador Feijó n° 161, 4o andar, no dia 19 de novembro de 2019, em primeira convocação às 14:00 horas, com a presença 
da maioria absoluta dos associados com direito a voto ou, em segunda convocação às 14:30 horas, no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos do dia: 1. prestação antecipada das 
contas da Di retoria; 2. antecipação da previsão orçamentária; 3. eleição da chapa composta dos membros da Diretoria 
e do Conselho de Administração; Poderão usar o direito deliberarem os associa dos com direito a voto e que estejam 
em dia com suas obrigações estatutárias. São Paulo, 31 de outubro de 2019. Sra. Eliete Junqueira Bertolo-Presidente.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003643-67.2018.8.26.0082 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Boituva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andmar Industria e Comércio de Metais Eirelli, CNPJ 24.494. 
167/0001-14, com endereço à Av. Dr. José Marques Penteado, 1868, Jardim das Alamandras, CEP 
18560-000, Ipero - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de J.n. Fomento Mercantil Ltda, alegando em síntese: ser credora do valor R$ 191.710,43, referente 
as duplicatas descritas na petição inicial, mais juros e correções legais. 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, querendo, ofereça embargos à execução (CPC, art. 738), 
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.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc.1058710-31.2016.8.26.0100 A Drª Ana Lúcia Xavier Goldman, 
Juíza de Direito da 28ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Daniel Renato Baldassarini, RG Nº 
25.054.057, CPF Nº 289.527.118-66 que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou–lhe ação de 
Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 343.576,14, referente á confissão de divida não qui 
tada. Fica o Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou 
garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos 
termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o execu 
tado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido 
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002641-14.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, 
na forma da Lei, etc. Faz Sabr a Eliane Ferreira Lima, RG Nº 28.748.921-9, CPF Nº 293.298.588-48 
que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 7.009,84. Referente ao 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando 
a ré 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. 
Fica advertida da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial em caso de inércia 
dos réus. Nos termos do art. 257, III, CPC, Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 42ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Laudelino Leão Fragoso, RG Nº 7.597.340, CPF/MF Nº 
739.025.198-00, falecido em 16/06/1995, sem deixar descendentes, representado por sua genitora 
Maria Aparecida Leão Fragoso, CPF/MF Nº 151.341.618-95 que Momentum Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 14.022,41. referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 10, da Quadra CY, do Loteamento Terras de Santa Cristina – 
Gleba VI. Estando a ré 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.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1006598-80.2019.8.26. 0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, 
Juíza de Direito da 39ªVC do Foro da Capital/Sp, Faz Saber ao executado Espolio de Jorge Elias, 
CPF 115.640.568-80 na pessoa de sua inventariante Sraª Silmara Fahd Elias, CPF 851.679.089-49 
que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizado Invista Fornecedores MB 
ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 116.106,80, referente as notas 
promissórias devolvidos e não pagos.. Fica a Executada citada por meio deste edital para pagar o 
débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens 
bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No 
caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do 
CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007638-58.2018 8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Fernandópolis, Estado de SP, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Renato Lopes, Brasileiro, CPF 425.497.601-15, com endereço à Rua: 
Cel Linhares, 1750, LJ5, Dionisio Torres, CEP 60170-241, Fortaleza - CE, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: não liquidou as faturas demonstradas nos autos . 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 Fernandopolis, aos 24 de outubro de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028829-24. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma 
da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0028829-24.2019.8.26.0002. O Dr. 
Fabricio Stendard , Juiz de Direito da 3ªVara Cível do Foro Regional de Santo Amaro S/P, na forma 
da lei, etc. Faz Saber a Joao Paulo Oliveira Paya, CPF/MF Nº 074.483.288-83 que lhe foi proposta 
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 18.812,32, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários 
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011472-69. 2015.8.26.0320 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Limeira, Estado de SP, Dr(a). Graziela da Silva Nery Rocha, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Oracidio Gonçalves de Oliveira, CPF 263.574.451-34, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 
alegando em síntese: Que o requerido é devedor da quantia de R$ 31.182,73, referente a fatura nº 
93164749, com vencimento em 01/10/2012, no valor de R$ 8.540,51 e fatura nº 90697497, com 
vencimento em 30/08/2012, no valor de R$ 18.406,84. 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, proceda ao 
pagamento da quantia de R$ 31.182,73, no mesmo prazo poderá apresentar embargos, ficando 
ainda advertido a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, casa 
permanece inerte. 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 Limeira, aos 11 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003564-93.2019.8.26.0010. Processo Principal 
Nº0006794-90.2012.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ªVC, do Foro Regional X – Ipiranga 
Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Patricia Roberta 
Ribeiro Matias, RG 32.710.979-8, CPF 304.194.528-26, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana, CNPJ/MF 58.250.689/0001-92. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento do valor de R$ 16.120,19, 
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2019.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0000997-73.2011.8.26.0009. A Drª. Márcia de Souza Donini 
dias Leite, Juíza de Direito da 2ªVC do Foro Regional de Vila Prudente/SP. Faz Saber a Pauline 
Fonseca Maximino, CPF: 812.040.001-15, RG Nº 25634492-9, que União Social Camiliana lhe 
ajuizou ação de Cobrança para recebimento da quantia de R$ 5.095,63, devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, referente as 
despesas hospitalares. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando adverti 
do de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 19 de Junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002183-37. 2018.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Ribeirão Pires, Estado de SP, Dr(a). Sidnei Vieira Da Silva, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tatiane Cristina Ghezzi Frezarin CPF/MF Nº 324.292.618-80, que Paulista 
Invest Fomento Mercantil Ltda ajuizou-lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 
11.049,27, referente aos cheques devolvidos e não pagos. Fica a Executada citada por meio deste 
edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser 
penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código 
de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. 
Do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0021280-81.2019.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Matheus Amstalden 
Valarini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosana Castro Gomes, Brasileiro, Solteira, RG 35. 
421.942-X, CPF 373.092.128-27, Outros Dados: ro_gcastro@hotmail.com, com endereço à Avenida 
das Comunicacoes, 04, Industrial Anhanguera, CEP 06276-190, Osasco - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação  por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.433,12, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação prazo de 20 dias. Proc Nº 0082336-28.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto 
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8º VC do Foro da Capital-SP. Faz saber a Tieme Nihomatsu. 
CNPJ/MF Nº 078.253.449-01, que Sociedade Beneficente São Camilo,alegando em síntese: Foi 
deferida a sua Intimação por edital, referente a penhora de fls (45) no valor de R$ 4.705,82 (art. 
841,2&, do CPC). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua Intimação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embarque a ação. Ficando advertido de 
que será nomeado curador epecial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000394-33.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a Valesca Maria Garcia Felicio, RG Nº 3469 
73843, CPF/MF Nº 340.111.958-39, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no 
valor de R$ 6.882,40. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Fica advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

SALCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna público que requereu à Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação e Renovação para fabricação de apa-
relhos e equipamentos de medida, teste e controle, localizada a Rua Marilândia nº 265 -
Vila Primavera - São Paulo - SP - CEP 02802-070.
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A declaração foi dada por 
Luca Castellini, que já 
havia escrito no Twitter 

que o jogador do Brescia é 
“mais estúpido do que negro”. 
Em entrevista à emissora Radio 
Cafè, ele também negou que a 
torcida do Hellas seja racista.

“Balotelli é italiano porque 
tem a cidadania italiana, mas 
nunca poderá ser totalmente 
italiano”, disse. Segundo Cas-
tellini, seu clube “também tem 
um negro na equipe”, Eddie 
Salcedo, italiano fi lho de pais 
colombianos. “Ele marcou on-
tem, e Verona inteira o aplau-
diu”, acrescentou. O torcedor 
não afi rmou se também acha 
que Salcedo não é “totalmente 
italiano”.

O mais recente episódio de 
racismo na Série A ocorreu du-
rante uma partida entre Hellas e 
Brescia, no último domingo (3). 
No segundo tempo, quando o 
time da casa vencia por 1 a 0, 
Balotelli pegou a bola com as 
mãos perto da bandeirinha de 
escanteio e a chutou na direção 
da arquibancada. Em seguida, 
o atacante ameaçou sair de 
campo e se dirigiu para os ves-

A mobilização para minimizar 
o racismo contra Balotelli

Enquanto autoridades, cartolas e até o técnico do Hellas Verona se mobilizam para negar as ofensas racistas contra Mario 
Balotelli, o líder de uma torcida organizada do time gialloblù disse ontem (4) que o atacante “nunca será totalmente italiano”

Jogadores tentam contem Balotelli após caso de racismo. 

tiários, mas foi dissuadido por 
companheiros e adversários. 

Vídeos feitos na arquibancada 
e divulgados nas redes sociais 
mostram de forma inequívoca 
diversos torcedores imitando 
macacos quando Balotelli pega 
na bola. Após o fi m da partida, 
diversas personalidades ligadas 
ao Hellas tentaram minimizar 
o caso. O técnico Ivan Juric 
disse que não houve nenhum 
coro racista contra Balotelli, 
apenas “gozações e vaias con-

tra um grande jogador”. Já o 
presidente do clube, Maurizio 
Setti, também afi rmou não ter 
escutado nada. 

“Estou em Verona há oito 
anos e pude ver como os 
torcedores são irônicos, mas 
não racistas. Aquelas duas ou 
três pessoas, se elas existem, 
estamos prontos a puni-las”, 
acrescentou. Apesar disso, o 
cartola garantiu ter se “des-
culpado” com o atacante, “na 
eventualidade de que alguém 

tenha lhe dito alguma coisa”. 
O prefeito de Verona, Federico 
Sboarina, disse que estava no 
estádio e que não ouviu nenhum 
insulto racista.

“O que Balotelli fez é inex-
plicável, porque, sem qualquer 
motivo, ele iniciou uma histeria 
midiática contra toda uma tor-
cida e uma cidade”, reforçou. 
Verona é um dos principais 
bastiões da extrema direita na 
Itália, e políticos ultranaciona-
listas são intimamente ligados 
às organizadas do Hellas, notó-
rias por sua adesão à simbologia 
fascista.

Luca Castellini, por exem-
plo, pertence ao partido de 
extrema direita Força Nova, 
que em junho passado lan-
çou até um manifesto com 
a foto de Benito Mussolini e 
a frase “As raízes profundas 
são eternas”. Em uma men-
sagem no Instagram, Balotelli 
agradeceu a todos os que se 
solidarizaram e criticou aque-
les que tentaram minimizar o 
caso. “Vocês demonstraram 
ser verdadeiros homens, não 
como quem nega a evidência”, 
escreveu (ANSA).

3ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1000628-87.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Junior, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a BRUNO AKIMOTO, CPF. 353.430.028-97, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 (Jan/2014), 
oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo as mensalidades 
não pagas no ano de 2010. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o 
tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2019. 8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053182- 

28.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARNALDO 
YUKISHIGUE TATEISHI, CPF. 029.528.618-03, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, foi determinado, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, 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$ 100.674,05 
(valor em 31/07/2019), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente 
de nova intimação, que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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SAO número de brasileiros que 
fazem turismo rural na Itália 
cresceu 37,7% em 2017, de 
acordo com um relatório di-
vulgado neste fim de semana 
pela organização do principal 
evento do setor no país. O 
estudo se baseia em dados do 
Instituto de Serviços para o 
Mercado Agrícola Alimentar 
(Ismea) e foi publicado por 
ocasião do Salão Nacional do 
Agriturismo e da Agricultura 
Multifuncional (Agri&Tour), 
em Arezzo.

Segundo o relatório, o nú-
mero de brasileiros que fazem 
turismo rural na Itália cres-
ceu 37,7% em 2017, último 
ano com dados disponíveis, 
enquanto a quantidade de 
diárias em hospedagens agrí-

Cresce o turismo rural de brasileiros na Itália
colas subiu 41,3% no mesmo 
período.  Esses números 
colocam o Brasil à frente de 
países como Rússia (37,5% 
e 33,1%) e China (26,8% e 
30,1%) em termos de cres-
cimento relativo. 

O turismo rural na Itália 
acumula 20 anos de expansão 
ininterrupta e registrou 3,2 
milhões de chegadas (+6,7%) 
e 12,7 milhões de diárias 
(+5,3%) em 2017. O fatura-
mento do setor no período 
foi de 1,36 bilhão de euros, 
alta de 6,7% na comparação 
com 2016. A Toscana, com 
889 mil turistas, a Província 
Autônoma de Bolzano, com 
448 mil, e o Vêneto, com 306 
mil, encabeçam o ranking de 
turismo rural no país (ANSA).

Turista em um hotel rural de Siena: a Toscana 

é líder em agriturismo na Itália. 
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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: GILMÁRIO SANTANA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/04/1989, pintor de construção civil, natural de Valente - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Silva dos Santos e de Maria de Lourdes 
Santana; A pretendente: IVONE AMÂNCIO DA CONCEIÇÃO, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/04/1971, arrumadeira, natural de Nanuque - MG, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Amancio da Conceição e de Tereza Clarice.

O pretendente: ANTONIO SÉRGIO DANGELO NOVAIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/06/1978, taxista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Jacinto Novais e de Creusa Dangelo Novais; A pretendente: 
RENATA CRISTINA VASCONCELOS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/03/1980, auxiliar administrativo, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Feliciano Ferreira e de 
Rosangela Vieira Alves de Vasconcelos Ferreira.

A pretendente: VIVIANE SANT'ANNA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
28/12/1989, coordenadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Cicero da Silva e de Elvira Sant'Anna; A pretend-
ente: JENIFFER MORAES DE PAULA, brasileira, divorciada, nascida aos 25/03/1994, 
operadora de caixa, natural de Caraguatatuba - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Maria de Paula e de Raquel Moraes dos Santos Paula.

O pretendente: SELTONN NUNES PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/11/1994, 
polidor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Renato Gomes Pereira e de Rosinelma Siqueira Nunes; A pretendente: ANIELY 
ALBUQUERQUE MELO, brasileira, solteira, nascida aos 18/03/1992, auxiliar adminis-
trativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cicero Pereira de Melo e de Joseane de Albuquerque Martins Melo.

O pretendente: ANTONIO AIRTON DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/05/1988, garçom, natural de Piracuruca - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco José Mendes da Silva e de Antonia dos Santos Brito; 
A pretendente: FRANCIELE BRITO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/03/1999, 
ajudante de copa, natural de Piracuruca - PI, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira da Silva e de Maria Fontenele de Brito Silva.

O pretendente: GUSTAVO INACIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/04/1989, 
técnico de lubrifi cação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Izabel Inacio da Silva Melo; A pretendente: CASSIA PEREIRA 
DO NASCIMENTO, divorciada, nascida aos 20/11/1987, técnica de segurança do trabalho, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Edvaldo do Nascimento e de Antonia Pereira de Souza Nascimento.

O pretendente: GLAUCO APARECIDO DE CAMARGO GARRIDO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 31/01/1991, atleta, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Aluisio Garrido e de Eliana Eva de Camargo Garrido; 
A pretendente: LETICIA DA COSTA SENA, brasileira, solteira, nascida aos 28/02/1995, 
fonoaudióloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Isaias Ribeiro Sena e de Eliana da Costa Sena.

O pretendente: VALTER MANOEL DE SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/10/1986, técnico em telecomunicações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecy Manoel de Santana e de Lenilda Maria de 
Lima Santana; A pretendente: THAISA TAIRENE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/09/1991, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisca Henriques da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/05/1982, pintor de construção civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Oliveira Santos e de Maria Idália 
Santos; A pretendente: CARLA GUERRA DE ASSIS, brasileira, solteira, nascida aos 
16/09/1987, líder de equipe, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvano André de Assis e de Maria Lucia Guerra de Assis.

O pretendente: LUCIANO MARQUES DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/06/1990, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Francisco da Silva e de Nelice Maria Marques; A pretendente: 
AMANDA SILVA MAIOLI, brasileira, solteira, nascida aos 23/06/1997, do lar, natural 
de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexandre Souza Maioli e de Elaine Cristina da Silva.

O pretendente: JEFERSON PAIXÃO E PAIXÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/04/1991, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Ferreira Paixão e de Iraci Santos da Paixão; A pretendente: 
ELISANGELA DIAS DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 22/09/1988, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Vitor Costa de Jesus e de Carmem Dias da Conceição Jesus.

O pretendente: NATANAEL SANTOS DIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/08/1992, offi  ce boy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Dias de Oliveira e de Odete Aparecida Santos; A 
pretendente: MÁRCIA DOS ANJOS SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 18/12/1994, 
operadora de hipermercado, natural de Iraquara - BA, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Napoleão Gaspar de Souza e de Eulina dos Anjos Souza.

O pretendente: RANIELLI SOUSA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/10/1993, 
pastor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Carmelito José Teixeira e de Imar Sousa Teixeira; A pretendente: VANESSA 
FERREIRA DE MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 14/03/1999, estagiária, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Seme 
Raphael de Moura Filho e de Maria Nazare dos Santos Ferreira de Moura.

O pretendente: MATEUS FERREIRA BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/06/1995, operador de loja, natural de Condeúba - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Novaes Barbosa e de Oldeí Ferreira Bar-
bosa; A pretendente: JESSICA PEREIRA JUSTINO, brasileira, solteira, nascida aos 
16/02/1998, assistente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Pereira Justino e de Marcia Pereira da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO JOCEAN CARNEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 27/07/1997, cozinheiro, natural de Pedro Ii - PI, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cipriano de Oliveira e de Francisca Maria da 
Conceição; A pretendente: JULIA LOMES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
06/08/1998, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Analucia Lomes de Aquino.

O pretendente: ELIZIO DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
21/12/1969, eletrotecnico, natural de Queimadas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Barbosa de Souza e de Maria das Graças dos 
Santos Souza; A pretendente: EDNEIDE VIRTUOSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/05/1978, tecnica em hotelaria, natural de Recife - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo dos Santos e de Julia Virtuosa de Souza.

O pretendente: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/05/1973, 
motorista, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Apolinario de Oliveira e de Sevirina Silva de Oliveira; A pretendente: MARIA 
DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 24/03/1979, 
técnica de enfermagem, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luis de Carvalho Ferreira e de Mafi sa Maria Rodrigues Ferreira.

O pretendente: ALEXANDRE NILTON DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/04/1984, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Pedro da Silva e de Irani Braga Ventura; A pre-
tendente: ANDREZA SANTOS BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 18/08/1994, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jocelino Barbosa e de Ivoneide Felipe dos Santos.

O pretendente: IZAIAS FELIX ONORATO, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/06/1983, 
pintor de construção civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nestor Estevam Onorato e de Luiza Felix Onorato; A pretendente: 
SUELI MATOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 13/02/1981, de serviços 
domésticos, natural de Amargosa - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Aloisio Beltodo dos Santos e de Bernardete Lucas Matos.

O pretendente: ERICK SANTOS COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/09/1994, 
mecânico de autos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de André da Silva Costa e de Vanuza Nunes dos Santos Costa; A 
pretendente: CAROLINE APARECIDA SANTOS CARVALHO FRANÇA, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/03/1997, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Jose de Carvalho 
França  e de Maria D'Ajuda Santos da Silva.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE PENA TERTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/10/1991, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edimundo Macedo Terto e de Edna Nogueira Pena Terto; 
A pretendente: MONIKE CARDOSO DE SOUSA AIKES DO NASCIMENTO, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/01/1998, empresária, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Tadeu Aikes do Nascimento e de 
Rosangela Aparecida Cardoso de Sousa Nascimento.

O pretendente: JOEDSON MATEUS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/11/1994, 
açougueiro, natural de Camacan - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Gilmaria Pereira Santos; A pretendente: LAYLA MONIKER SANTOS 
SOUSA, brasileira, divorciada, nascida aos 23/12/1991, do lar, natural de Itabuna - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Meneses de Sousa 
e de Miriam Farias Santos Sousa.

O pretendente: GABRIEL SILAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/07/1992, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Cristina dos Santos; A pretendente: BRUNA LARISSA 
PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 05/03/1992, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aurelio Pereira Sobrinho e de 
Marcia Divina Teixera Pereira.

O pretendente: JARDIEL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/01/1996, 
auxiliar de produção, natural de Maraial - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria de Lourdes Lins Pereira da Silva; A 
pretendente: PAMELA DA SILVA LINS, brasileira, divorciada, nascida aos 15/06/1994, 
bombeira civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edmilton Alves Lins e de Maria de Fatima Guilherme da Silva Lins.

O pretendente: WESLEY SENA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/02/1997, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edilson Alves de Almeida e de Zenaide Oliveira Sena de Almeida; A pretendente: 
LEIA SOUZA LEITE, brasileira, solteira, nascida aos 12/02/1998, vendedora, natural de 
São Paulo, São Miguel Paulista - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Raimundo Medeiros Leite e de Marialva de Souza Santos Leite.

O pretendente: FABRICIO REBOUÇAS DE JESUS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 23/10/1994, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino dos Santos e de Neuza 
Rebouças de Jesus; A pretendente: CRISLÂNDIA ADORNO DE JESUS, brasileira, 
solteira, nascida aos 17/12/1999, promotora de vendas, natural de Itagibá - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josenildo Santos de Jesus e de 
Cristiane Adorno Santos.

O pretendente: RODRIGO COSTA MESQUITA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/02/1993, engenheiro civil, natural de Porangatu - GO, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adivan Cirqueira Mesquita e de Nilza Rodrigues da Costa; 
A pretendente: CAROLINA DIAS VIANA, brasileira, solteira, nascida aos 22/08/1989, 
optometrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Brazilino Alves Viana e de Maria Novais Dias Viana.

O pretendente: RICARDO PEREIRA BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/06/1981, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francimar Barros da Silva e de Maria do Socorro Pereira Barros; A 
pretendente: DJANIRA DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 19/11/1982, 
de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Rivaldino dos Santos e de Joselita da Silva Santos.

O pretendente: LUIZ RICARDO MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/09/1988, chapeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Denis Veloso da Silva e de Luciene Mendes Lopes; A pretenden-
te: ANDRESSA LUQUES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 19/07/1994, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Leonice Luques de Oliveira.

O pretendente: JOHNATAS CÉSAR SANTOS CHIRUMBOLO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/01/1994, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cristiano Chirumbulo e de Mariluce da Silva San-
tos; A pretendente: ANA BEATRIZ MUNIZ FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 01/10/1997, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josenildo Jose da Silva e de Neubia Jussiara 
Muniz Ferreira Silva.

O pretendente: ENÉSIO AMARAL ANDRADE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/01/1962, auxiliar de serviços gerais, natural de Encruzilhada - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cascionilio José de Andrade e de Alvina Barbosa 
Amaral; A pretendente: ZILDA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 14/05/1972, de 
serviços domésticos, natural de São Sebastião do Maranhão - MG, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Davino Pereira e de Maria José.

O pretendente: HENRIQUE DE SOUZA LEITE, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/01/1994, 
assistente de instalação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elizabete de Souza Leite; A pretendente: LETÍCIA DE ALMEIDA 
ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, nascida aos 21/01/1997, auxiliar de recursos humanos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Severino Alberto de Assunção e de Edna de Cassia Freitas Almeida.

O pretendente: FABIO DAMAZO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/06/1983, técnico em logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Damazo dos Santos e de Iraci Maria dos Santos; 
A pretendente: JULIANA PIANCÓ VIANA, brasileira, solteira, nascida aos 15/04/1982, 
babá, natural de Crato - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Francisco Viana e de Simone Piancó Viana.

O pretendente: PAULO ROBERTO DIAS ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/03/1986, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de João da Mata Araujo e de Maria de Jesus 
Santos Dias; A pretendente: ELLEN DE ARAÚJO CHAVES, brasileira, solteira, 
nascida aos 30/03/1999, estudante, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Emerson Silva Chaves e de 
Gilvane Ferreira de Araújo Chaves.

O pretendente: NILSON MARIANO, brasileiro, divorciado, nascido aos 29/11/1945, 
aposentado, natural de Santo Anastácio - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Mariano e de Mercedes Ribeiro Soares Mariano; A 
pretendente: MARIA IRANY SOARES CAMILO, brasileira, solteira, nascida aos 
04/06/1951, do lar, natural de Santo Anastácio - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de João Camilo e de Irenê Soares Camilo.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
21/06/1981, inspetor de qualidade, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Amaro da Silva e de Margarida de 
Oliveira Silva; A pretendente: JANIADES SILVA SOUZA, brasileira, solteira, nascida 
aos 23/12/1991, vendedora, natural de Abaíra - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Zielto Souza e de Maria de Lourdes Silva Souza.

O pretendente: MARCIO ALAN DE FREITAS MARCENA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/10/1997, autônomo, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Marcio Alves Marcena e de 
Francisca Maria Freitas Ferreira Marcena; A pretendente: AMANDA ALVES DE 
OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 23/06/1994, secretária, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Welson 
Lucena Oliveira e de Joselia Alves Oliveira.

O pretendente: MATHEUS SILVA NUNES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/05/1994, personal trainer, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Rinaldo Jose Nunes e de Luciana Maria da 
Silva Nunes; A pretendente: ARIJANI DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 16/10/1993, recepcionista, natural de Natal - RN, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Maria dos Santos Silva e de Cláudia 
Maria da Silva Santos.

O pretendente: PERCIVAL PINTO RAMALHO JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/06/1985, encarregado administrativo, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Percival Pinto Ramalho e de 
Adezuita Imaculada da Silva Ramalho; A pretendente: TALITA REGINA DOS 
SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 19/11/1986, professora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ismael 
dos Santos e de Maria Jose da Silva Santos.

O pretendente: LUCAS JOSÉ DA SILVA SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/12/1994, gerente administrativo, natural de Macaparana - PE, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luís da Silva Santana e de Vera 
Lúcia da Silva Santana; A pretendente: LARISSA GAMA LEAL DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 24/07/1998, gerente administrativo, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Andre 
Luis Leal dos Santos e de Tatiana dos Reis Gama.

O pretendente: THALES ALVES SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/02/1991, 
atendente, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Maria Lucia Alves Souza; A pretendente: RAQUEL VIDAL DOS SAN-
TOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/08/1987, atendente, natural de Itapipoca 
- CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antônio Miguel 
Sobrinho e de Maria Evanilda Vidal dos Santos.

O pretendente: ANDERSON REIS DE MACEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/08/1993, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Ferreira Macêdo e de Maria de Lurdes Reis Macêdo; A 
pretendente: GEISE KELLY SANTOS DE FARIAS, brasileira, solteira, nascida aos 
08/09/1998, do lar, natural de Anápolis - GO, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Erivaldo do Nascimento Farias e de Maria Silva Santos.

O pretendente: JONATHAN ELLIOTTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/10/1988, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jonas Elliotte e de Cleusa Aparecida dos Santos; 
A pretendente: RAFAELA DE JESUS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
23/06/1987, operadora de caixa, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rosivaldo Ferreira dos Santos e de Josete 
Cardoso de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ WEDER NUNES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/01/1987, multioperador, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adalberto André dos Santos e de Ana da 
Silva Nunes de Santana; A pretendente: LORENA ESTEFANY RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/12/1994, do lar, natural de Ibicaraí 
- BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Wadson Alves 
de Oliveira e de Jailda Rodrigues Oliveira.

O pretendente: GIVALDO DE OLIVEIRA BESERRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/08/1999, auxiliar de serviços gerais, natural de Tupanatinga - PE, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Genaldo Valdemar de Oliveira 
e de Selma de Oliveira Beserra; A pretendente: THAYNARA NOVAES DOS SAN-
TOS, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/2001, estudante, natural de Taboão 
da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José 
Alexandre Ferreira dos Santos e de Sidenalva Rosa de Novaes.

O pretendente: GABRIEL SILVA NUNES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/04/1993, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Alberto Nunes dos Santos e de Erinalda Marilac da 
Silva Santos; A pretendente: NATALIANGELA CRISTINA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 28/09/1989, operadora de caixa, natural de Santo André - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Amaro Vicente da 
Silva e de Marilene Maria da Silva.

O pretendente: ALAN PESSÔA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/04/1991, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Arnaldo da Silva e de Vera Lúcia Pessôa de 
Araujo; A pretendente: PAMELA CRISTINA DE LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 18/05/1993, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria Ozair Marinho de Lima.

O pretendente: BRUNO ARAUJO GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/07/1988, coordenador comercial, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Elias Santos Gomes e de Janiete 
Araujo Gomes; A pretendente: SIMONE BOMFIM SOARES DE SOUZA, brasile-
ira, solteira, nascida aos 04/12/1990, do lar, natural de Diadema - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Soares de Souza e de 
Joana Ricarda do Bomfim.

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: BOANERGES BORGES DA SILVA, profi ssão: funcionário público 
municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Orlando da Silva e de Alzira Borges da 
Silva. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DA SILVA, profi ssão: assistente de central de relac, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/05/1978, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Amancio da Silva e de Odete da Silva.

O pretendente: SALVADOR DOS PASSOS SOBRINHO, profi ssão: pizzaiolo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 18/11/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agostinho de Santana Passos e de 
Maria de Lourdes Barbosa dos Passos. A pretendente: CLÁUDIA SILVA AURELIANO, 
profi ssão: ajudante de pizzaria, estado civil: solteira, naturalidade: Tauapiranga-Serra 
Talhada, PE, data-nascimento: 18/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Pedro Aureliano e de Luzia Cristina da Silva Aureliano.

O pretendente: DOUGLAS FARIA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão atleta 
profi ssional, nascido em Uberlândia, MG, no dia (22/01/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orismundo José Marques e de Suely do Carmo 
Faria. A pretendente: ANA CLAUDIA CAITANO ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista júnior, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/02/1988), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Caitano Alves e de Ilza Maria Caitano Alves.

O pretendente: DJALMA GONÇALVES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido em Paratinga, SP, no dia (27/04/1987), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abelino Roque de Santana e de Nucia 
Sabina Gonçalves. A pretendente: RAMÁRIA TELES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em Socorro do Piauí, PI, no dia (18/07/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Feitosa dos 
Santos e de Roseny Teles dos Santos.

O pretendente: ARMANDO FERRAZ LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Tremedal, BA, no dia (23/11/1990), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Iracemo José Luiz e de Gildete Ferraz Luiz. A pretendente: 
ELAINE SILVA JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São João do 
Paraiso, MG, no dia (28/07/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista de Jesus e de Ana Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: GILDO DOMINGOS, estado civil viúvo, profi ssão eletricista, nascido 
no Estado de Pernambuco, no dia (28/09/1968), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Filho e de Adilia Maria da Silva. A pretendente: 
LOURDES LIMEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (27/02/1972), residente e domiciliada em Franco 
da Rocha, SP, fi lha de Jose Limeira da Silva e de Luzia Ribeiro da Silva.

O pretendente: EVERTON DE CARVALHO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
líder operacional, nascido em Carapicuíba, SP, no dia (05/08/1988), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erisvaldo Rebouças dos Santos e 
de Marilucia Muniz de Carvalho. A pretendente: ÉRICA RIBEIRO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo pessoal, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (25/09/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ailton Luiz da Silva e de Nadir Lino Ribeiro.

O pretendente: CELSO DA SILVA AMORIM, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em São João do Piauí, PI, no dia (06/08/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Américo da Silva e de Catarina da Silva Amorim. 
A pretendente: LUCIMEA RAYDAN ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão vendedo-
ra, nascida em São Pedro do Suaçui, MG, no dia (10/08/1971), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Argentino Raydan Rocha e de Ilda Lemes Ferreira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão web desig-
ner, nascido em Frecheirinha, CE, no dia (28/04/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Lima e de Tereza Ferreira Lima. 
A pretendente: ROSILENE CORDEIRO DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão analista fi scal, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/05/1989), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Cristovão Ripardo do 
Nascimento e de Antonia Aurilene Cordeiro Ripardo.

O pretendente: CLYSTOFLEE FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
géografo, nascido em Ribeirão Pires, SP, no dia (26/02/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lima de Oliveira e de Maria Celia Ferreira de 
Oliveira. A pretendente: LUCIANA BATISTA VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em Ourinhos, SP, no dia (10/05/1980), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vaneide Batista Vieira Cassola.

O pretendente: CLEITON RESENDE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (23/07/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leandro Antônio da Silva e de Kele 
Cristina Resende. A pretendente: JENNIFER VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (30/08/1998), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Marsilha da Silva e de 
Lucilene da Silva Vieira.

O pretendente: ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
taxista, nascido em Nilópolis, RJ, no dia (17/09/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Batista de Oliveira Filho e de Doralice dos 
Santos. A pretendente: ALEXSANDRA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (24/03/1994), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos e de 
Marisa Alves da Silva.

O pretendente: MARCIO JEREMIAS DAMACENO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (02/10/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Quirino Damaceno e de 
Neide de Fatima Jeremias Damaceno. A pretendente: NATALI ROBERTA DE JESUS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 
(31/12/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir de 
Jesus e de Edina Aparecida Simplicio de Jesus.

O pretendente: MICHAEL IZIDORIO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (09/11/1993), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Barbosa da Silva e 
de Silene Maria de Souza Silva. A pretendente: SARAH CHAVES PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de coordenadoria, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(15/03/1996), residente e domiciliada em Caieiras, SP, fi lha de Marcelo Chaves Pereira 
e de Andrea Ferreira Rosa Pereira.

O pretendente: WILLIAN EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em Divinópolis, MG, no dia (03/09/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto da Silva e de Nilce Angela da Silva. 
A pretendente: SUELLY MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
confeiteira, nascida em Bandeirantes, PR, no dia (29/05/1966), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria dos Santos e de Manoelina 
de Oliveira dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS GARCIA MAGALHÃES DE ANDRADE, estado civil viúvo, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (20/11/1950), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Magalhães Andrade Filho e 
de Irma Garcia. A pretendente: EVA ANA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Simplício Mendes, PI, no dia (21/11/1955), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Sousa Veras e de Ana Rosa da Silva.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA AFONSO DE CAMARGO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão técnico de enfermagem, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (25/11/1981), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Afonso de Camargo e de Neusa 
Ferreira de Camargo. A pretendente: RENATA LUCENA DE LIMA, estado civil solteira, profi s-
são recepcionista, nascida em Carapicuíba, SP, no dia (02/02/1980), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lucena de Lima e de Maria Vicentina de Lima.

O pretendente: JECSON IGINO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em Imperatriz, MA, no dia (28/12/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Igino Araujo e de Rita Carneiro Guimarães. A pretendente: MARIA 
SILZA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tuntum, MA, no dia 
(03/07/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisca Ferreira.

 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:
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MFMC
COAGULANTE

GARBOESPIAR
MAUARCOV
PELARAME

MESAMARACUJA

ÃSOADAOS
OCUSDOSE
POISTEMAS
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MUSEALARME

LAMBARISIC
IRRIPBOI
SINODACAA
TOMADAANTI
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líquidos

Greta (?),
atriz sueca
de "Mata

Hari" (Cin.)

Peça
usada pa-
ra soar o
violoncelo

Reveste o
interior de

órgãos

Alberto
Dines,

jornalista
brasileiro

"(?) Deixa",
sucesso

do Rappa

Moham-
med (?),

líder
talibã

Cada uni-
dade em
uma enu-
meração

Capital 
de Ban-
gladesh

Estado
cuja capital
é Palmas

(sigla) 
Arquivo

criado pelo
Access

(Inform.)

(?)-hista-
mínico:
combate 
a alergia

O vilão,
pela índole
Esquentar

muito

Espionar

Adaga e
pistola

Atreve-se

Sabor
comum de
mousses

Assuntos
(p. ext.)
Atração
do leilão

Porção (fig.)
Flor-sím-
bolo da
Holanda

Tocada
(a buzina)

Navios
piratas 

Página
(abrev.)
Meu, em
italiano

Ice Cube,
rapper

Canal de
TV paulista

Bumba meu
(?), dança
"Erva", em
"caatinga"

Musa, 
em inglês

Nome
comum a
diversas
espécies
de peixes
pequenos

Badala 
as horas
Gravação
da cena

Rasgar,  
em inglês
(?) feio:
palavrão

Proteção
de carros

Local
boêmio

Hobby 
do intelectual

Equipamento usado
por black blocs em

protestos

(?) Moreira: cantor
de "Preta Pretinha"

Título do Corinthians
em 2018 (fut.)

"Campo"
do pingue-

pongue

Ora (?):
expressão
típica de
Portugal

(?)-mari-
nha: animal
protegido
pelo Pro-
jeto Tamar

3/mio — rip. 4/daca — muse — omar. 6/mucosa. 10/coagulante. 11/base de dados.
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TERÇA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

AJUDA DE CUSTOS PARA TRABALHO EM HOME OFFICE
Empresa pretende contratar funcionários para trabalhar em casa (home 
office), temos que pagar ajudada de custo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RESCINDIR O CONTRATO DE ESTAGIÁRIA GRÁVIDA 
NO TÉRMINO DO CONTRATO?

Esclarecemos, conforme Lei nº11.788/08 que o estágio não cria vínculo 
de emprego, desta forma, estágio não é empregado e não tem estabili-
dade em virtude de gravidez, podendo ser feita a rescisão de contrato.

TRABALHO COMO INTERMITENTE
Funcionário contratado para serviços de construção civil, na modali-
dade intermitente, entretanto trabalhou um mês ininterrupto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEIXOU DE PAGAR 1/3 DE FÉRIAS
Funcionário parcelou suas férias em 3 vezes e na última parcela de 10 
dias, não foi pago 1/3 de férias, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇAS PATERNIDADE SUPERIOR A 05 DIAS, PODEM SER CONCE-
DIDAS PELA EMPRESA, SOFREM ALGUM ABATIMENTO NA QUESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA?  

Esclarecemos que não há previsão para compensação previdenciária 
do período de prorrogação da licença paternidade, sendo encargo da 
empresa inscrita no Programa Empresa Cidadã.

RETENÇÃO DO INSS
Empresa do simples nacional anexo IV, contratada para prestar serviço 
de limpeza pública/varrição/corte de grama, poda de arvores, entre 
outros. Deve reter os 11% de INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 

Taphorn

Intenção.
Expansão de Oportunidades.
Quando você segue seu coração (não o coração mental), 
sabe que está no caminho certo e melhor para você (Bem, 
você está sempre no ‘caminho certo’) e o caminho parece 
se iluminar diante de você e você confi a que é assim.
Pensamento para hoje: Decida hoje que você fará as 
melhores escolhas para você e que viverá em harmonia 
com seus objetivos e seus sonhos. 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.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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: CLENIVALDO DANTAS DE OLIVEIRA, profi ssão: microempresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Água Branca - AL, data-nascimento: 30/08/1977, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdenice Dantas de Oliveira. A 
pretendente: ROZANGELA TOMAZ DE AQUINO, profi ssão: microempresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Glória de Dourados - MS, data-nascimento: 27/09/1973, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Salvador Tomaz de Aquino e de Eni 
Novaes. R$ 12,90

          
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: MARCIO ROBERTO ZAMBRINI, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 18/05/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Zambrini e de Angelina Maria de 
GIacomo Zambrini. A pretendente: VIVIANE JACOB DE ASSIS, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Juquitiba - SP, no dia (09/05/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecilia Jacob de Assis.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS DESIDERIO, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 01/01/1958, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Maria Desiderio e de Latif 
Amuy Desiderio. A pretendente: ÉRIKA CRISTIANA BOSSO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Guarulhos - SP, no dia (06/05/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edward Luiz Bosso e de Alice Durante Bosso.

O pretendente: NIU QUN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido na República 
Popular da China, no dia 01/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Niu Shihai e de Shi Sujun. A pretendente: YI YE, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida na Rública Popular da China, no dia (01/01/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ye Pengping e de Wu Jianfeng.

O pretendente: RAFAEL GIMENEZ PORTO, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Dourado - MS (2º Ofício), no dia 29/06/1992, residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo - 
SP, fi lho de Amarildo Gimenez de Oliveira e de Elizabete da Silva Porto. A pretendente: FYAMA 
FALCÃO GUIMARÃES CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Poconé 
- MS (2º Ofício), no dia (05/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Francisco de Campos Filho e de Ana Claudia Falcão Guimarães Campos.

O pretendente: LEONARDO SANTOS DE AVELAR, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Nova Lima - MG, no dia 20/03/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira de Avelar e 
de Elizabeth dos Santos Pereira de Avelar. A pretendente: FERNANDA KEBLERIS, 
estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
(19/11/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Kebleris e de Eugenia Regina Callejo Kebleris.
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“Em oito meses minha 
dívida com eles cres-
ceu mais de cinco 

vezes. Eles chegaram a bater 
na minha casa, criando cons-
trangimento. Tinha noites que 
eu não dormia achando que eles 
iam penhorar e leiloar o meu 
imóvel”. O depoimento é da 
bancária aposentada Lindaura 
Luz (nome fi ctício) que acu-
mulou dívidas de empréstimos 
consignados, cheque especial e 
cartão de crédito com dois dos 
maiores bancos privados do 
país. Após perder parte de sua 
renda mensal, com o término do 
aluguel de uma loja na avenida 
W3 Sul, em Brasília. 

Os pesadelos e a visita incô-
moda de cobradores acabaram 
quando Lindaura procurou a 
Justiça para forçar a renego-
ciação das dívidas que tinha 
junto a dois dos maiores bancos 
privados do país. O Centro de 

Brasil tem 5 milhões de 
pessoas superendividadas

 Tinha noites que eu não dormia achando que eles iam penhorar e leiloar o meu imóvel

O risco de superendividamento é maior quando o mutuário 

acumula mais de uma modalidade de crédito.

Solução de Confl itos do Tribu-
nal de Justiça do DF mediou 
reuniões entre credores e a 
ex-bancária. As dívidas foram 
amortizadas e reparceladas. 
Parte foi quitada e parte está 
com pagamento em dia.

A história de Lindaura Luz 
é ilustrativa.Segundo levan-

tamento, ainda em fi nalização, 
do Banco Central (BC), há 
cerca de cinco milhões de 
pessoas superendividadas em 
um universo de 83 milhões de 
tomadores de empréstimo (6% 
do total). O risco de superen-
dividamento é maior quando o 
mutuário acumula mais de uma 

modalidade de crédito. Em 
junho de 2019, 10 milhões de 
tomadores de crédito estavam 
em atraso com seus compro-
missos. Mais de 9 milhões de 
pessoas tinham pelo menos 
mais de uma modalidade de 
dívida. Dessas, a situação de 
superendividamento atingia, 
então, mais da metade (55%) 
dos endividados.

A condição de superendivi-
damento não tem necessaria-
mente relação com as taxas ina-
dimplência (dívida em aberto 
há mais de 90 dias). Conforme 
a página de estatísticas mone-
tárias do site do BC, naquele 
mês a taxa de inadimplência 
do crédito consignado era de 
3,6% e da aquisição de veículo, 
3,3%. O não pagamento em dia 
do crédito pessoal atingia 7,4%; 
do cheque especial, 14%; e do 
rotativo do cartão de crédito, 
33,5% (ABr).

Os clientes possuem expectativas 
cada vez mais altas com relação ao 
atendimento. Segundo pesquisa da 
Freshworks, eles almejam respostas 
consistentes e personalizadas em 
todos os canais de contato com a 
marca. Afi nal, 35% dos entrevista-
dos usam dois ou mais meios para 
encontrar a empresa. 

As formas de comunicação entre 
uma corporação e seu público au-
mentaram não somente em quanti-
dade, mas também em velocidade. 
Há redes sociais, sites, e-mail, marke-
ting, aplicativos e SMS. Contudo, 
o suporte precisa ser efi ciente em 
todos os emissores. Outro ponto é 
o tempo. Quem liga e espera demais 
tende a desistir da compra ou acordo. 

Segundo a Voice Response Ma-
gazine, 60% das pessoas colocadas 
para aguardar em silêncio abando-
nam a ligação após 40 segundos e 
34% não chegam a retornar a cha-
mada. “Oferecer uma boa experiên-
cia deve ser prioridade. Afi nal, de 
nada adianta ter diversos acessos se 
os usuários não fi carem satisfeitos 
e houver um longo tempo de espe-
ra, por exemplo”, explica Carlos 
Henrique Mencaci, presidente da 
Total IP – Soluções e Robôs para 
Contact Centers.
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Clientes esperam resposta 
ágil e personalizada

As formas de comunicação entre uma corporação e seu público 

aumentaram não somente em quantidade, mas também em velocidade.

Assim, uma solução para agilizar a 
assistência é o Agente Virtual CPC - 
Contato com a Pessoa Certa. O robô 
tem a habilidade de substituir em 
parte ou por completo o trabalho 
manual, pois aprende com o próprio 
diálogo, no dia a dia. Para se comu-
nicar, utiliza gravações, sintetizador 
e reconhecimento de voz (ASR). A 
modalidade CPC confi rma o contato 
correto. É uma ótima oportunidade 
para otimizar a rotina do funcionário 
e do consumidor.

“A tecnologia é uma grande 
aliada, pois enquanto os androides 
cuidam de funções repetitivas, os 
operadores podem aproveitar suas 
horas para aprimorar as estratégias 
de atendimento. Afi nal, os compra-
dores levam isso em consideração 
na hora de recomendar ou adquirir 
da companhia mais uma vez. Portan-
to, invista em qualidade!”, fi naliza 
Mencaci.

 
Fonte e mais informações: (www.totalip.com.br).

Educadores de todo canto do 
Brasil certamente prepararam 
uma aula especial para come-
morar o Dia Nacional da Língua 
Portuguesa, celebrado hoje (5). 
Afinal, essa é uma grande opor-
tunidade para abordar o tema e 
promover nos alunos o desejo de 
valorizar a cultura brasileira.

Criada pelo Governo Federal em 
2006, o Dia Nacional da Língua 
Portuguesa tem o objetivo de 
homenagear Rui Barbosa, escritor 
que se dedicou ao estudo da Lín-
gua Portuguesa, e celebrar o uso 
de um dos idiomas mais falados 
no mundo. Hoje, estima-se que 
quase metade de um total de 7 

mil línguas correm o risco de de-
saparecer, o que, segundo a ONU, 
empobreceria a humanidade em 
relação à diversidade linguística.

Atualmente, a Língua Portu-
guesa é falada por cerca de 250 
milhões de pessoas. No Brasil, é 
ensinada desde os primeiros anos 
de vida da criança como língua 
materna. “Nos comunicamos, 
pensamos, sentimos, criamos 
com e pela língua materna, que 
representa a identidade cultural 
dos povos”, explica a coorde-
nadora pedagógica do Colégio 
Marista Champagnat, em Ribeirão 
Preto, Juliana Christina Rezende 
de Souza.

Também conhecida como lín-
gua nativa ou primeira língua, a 
língua materna é aprendida de 
forma natural sem intervenção 
pedagógica, mas é por meio dela 
que se promove o desenvolvi-
mento pessoal e social de todo e 
qualquer cidadão. É no ambiente 
escolar que a criança aprende 
sobre o respeito pela pluralidade 
de culturas, características indivi-
duais, socialização, interação com 
as comunidades, despertar da 
curiosidade e pensamento crítico.

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

Língua portuguesa é falada por 250 milhões de pessoas
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Especial

O início de novembro tem sido, 
nos últimos anos, um momento de 
lembranças difíceis para o município 
de Mariana

Léo Rodrigues/ABr

Hoje (5), completam-se exatos quatro anos de uma das 
maiores tragédias ambientais do país, que se tornou 
um marco na história da cidade. Mas se não é pos-

sível esconder cicatrizes ainda abertas pelos 39 milhões de 
metros cúbicos que vazaram da barragem da Samarco, este 
é o primeiro aniversário do episódio em que a prefeitura faz 
um balanço de melhora econômica. 

A situação financeira pode ficar ainda mais confortável 
com o retorno das atividades da mineradora, que estão 
paralisadas desde a tragédia. A retomada é aguardada para 
2020. O avanço das obras de reconstrução das comunidades 
destruídas influencia o quadro favorável, incrementando a 
arrecadação de ISS. Outro fator é a regularização, por parte 
do governo estadual, dos repasses relacionados ao ICMS. 
Valores atrasados também devem chegar aos cofres do Poder 
Público municipal. 

Em abril, após três meses de negociações, o governador 
mineiro Romeu Zema e a Associação Mineira de Municípios 
(ANM) firmaram um acordo para que dívidas com as prefei-
turas, no valor de R$ 7 bilhões, fossem pagas em 33 parcelas, 
a partir de janeiro do ano que vem. "Este ano, a cidade tem 
vivido uma realidade diferente. A reconstrução de Bento 
Rodrigues e de Paracatu aumentou um pouco a arrecadação 
de ISS. E o retorno da Samarco está trazendo uma esperan-
ça também. Chegamos a ter 26% de desempregados. Hoje 
estamos com cerca de 11%. 

A cidade chegou a perder, em um único ano, R$ 64 milhões 
com a paralisação da empresa. 
Mas hoje se encontra muito 
bem ajustada. Qualquer nova 
receita que aparecer pode ser 
usada para investimentos", diz 
o prefeito de Mariana, Duarte 
Júnior. O cenário apresenta-
do é bem diferente do que 
vinha sendo anunciado até o 
início deste ano. Em março, a 
prefeitura chegou a decretar 
estado de calamidade finan-
ceira, que só foi revogado 
após um acordo com a Vale 
para compensação de perdas 
associadas à paralisação da 
Mina de Alegria. 

A Vale é uma das acionistas 
da Samarco e se envolveu em uma nova tragédia de gran-
des proporções, ocorrida em janeiro deste ano na cidade 
de Brumadinho. Como consequência, outras estruturas da 
mineradora foram reavaliadas e tiveram suas operações in-
terrompidas. A Mina de Alegria foi uma delas. A paralisação 
traz impacto para a arrecadação da Compensação Financeira 
pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM), conhecido 
como o royaltie da mineração. A receita com esse tributo 
já havia despencado após a tragédia de novembro de 2015. 

No fim de 2017, a prefeitura também anunciou dificuldades 
com a queda dos recursos associados ao ICMS. O tributo 
é pago pelas empresas que realizam operações de venda, 
transferência e transporte de mercadorias ou serviços de 
transporte e comunicação. Muitas dessas empresas atuavam 
em Mariana devido a contratos com a Samarco, suspensos 
com a paralisação da mineradora.

Hoje (5), completam-se exatos quatro anos de uma das maiores tragédias ambientais do país,
que se tornou um marco na história da cidade.

Antonio Cruz/ABr

Usina de Concentração da mineradora Samarco.
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Mariana vê melhora econômica e aguarda 
Samarco após 4 anos da tragédia

Atualmente, Mariana está sendo novamente palco de atua-
ção de grandes empresas, contratadas agora pela Fundação 
Renova, entidade criada para administrar todas as ações de 
reparação de danos conforme acordo fi rmado entre a Samarco, 
o governo federal e os governos de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. As obras de reconstrução dos distritos de Bento Rodri-
gues e Paracatu, por exemplo, contam com a participação de 
diferentes empreiteiras como a Andrade Gutierrez e a HTB. 

O turismo de negócios, que 
havia deixado de movimentar 
a hotelaria, também revela 
sinais de recuperação a partir 
das atividades da Fundação 
Renova. De julho de 2017 a 
agosto de 2019 as contrata-
ções de variadas empresas 
renderam R$ 21,5 milhões 
em ISS ao município. Para 
o prefeito Duarte Júnior, o 
que houve foi uma retomada 
da situação anterior. "O que 
nós recebíamos da Samarco 
e deixamos de receber com 
a paralisação da mineradora 
era exatamente isso. Então 
não houve aumento de receita 

com esse tributo", afirma.

Apesar da melhora do cenário geral, os 11% de desem-
pregados ainda preocupam o município. Duarte Júnior se 
queixa de que a Fundação Renova assumiu com a Câmara de 
Vereadores para que 70% da mão de obra contratada sejam 
locais. Ele reconhece que a medida está sendo cumprida, 
mas pondera: "Estão contratando sim. Mas no caso da mão 
de obra especializada, que inclui engenheiros, arquitetos e 
outros profissionais, faltam oportunidades para o pessoal 
de Mariana. Há profissionais na cidade que mereceriam ser 
valorizados". A entidade, por sua vez, afirma que o percentual 
de 70% consta em todos os editais de contratação.

A Fundação Renova também tem feito aportes de recur-
sos em projetos acordados com a prefeitura. Em julho, por 
exemplo, foi anunciado um pacote de aproximadamente R$ 
100 milhões para ações de diversificação econômica, infra-
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estrutura e desenvolvimento sustentável. Entre as iniciativas 
estão a reforma da praça Gomes Freire, a reativação de uma 
cooperativa de laticínios e a ampliação do Centro de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil.

Parte desses R$ 100 milhões será destinada à infraestrutura 
necessária para elaborar o georreferenciamento e o plano 
diretor de Mariana, que possibilitará que inadimplentes com 
o IPTU regularizem sua situação. Será mais um incremento 
nos cofres municipais. Outra iniciativa é o Fundo Diversifica 
Mariana, criado para reduzir a dependência do município da 
mineração, oferecendo vantajosas operações de crédito para 
atrair empresas de outros setores. 

Foram fornecidos R$ 55 milhões pela Fundação Renova 
e a iniciativa conta ainda com a participação do Banco de 
Desenvolvimento de MG, que vai administrar a verba, e do 
Instituto de Desenvolvimento Integrado de MG, responsável 
pela busca das empresas.

Retomada da Samarco
A necessidade de diversifi car as fontes de renda foi um dos 

principais desafi os citados em entrevistas pelo prefeito Duarte 
Júnior após a tragédia, mas o município ainda não consegue 
apresentar nenhum resultado concreto nesse sentido. Ao 
mesmo tempo, o retorno da Samarco é considerado pelo 
município um elemento fundamental para a consolidação 
do cenário positivo.

Há pouco mais de uma semana, a mineradora obteve a 
Licença de Operação Corretiva (LOC), a principal pendência 
junto ao Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) 
para que as operações pudessem ser retomadas. No entan-
to, a retomada não será imediata já que a Samarco alterou 
seus planos.

Anteriormente, a ideia era depositar rejeitos na Cava de 
Alegria do Sul. A cava é uma estrutura resultante do próprio 
processo de lavra de minério e considerada mais segura que 
a barragem, pois o rejeito fi ca em um espaço confi nado. Pos-
teriormente, houve a decisão por reiniciar suas operações 
utilizando novas tecnologias para o empilhamento de rejeitos a 
seco. Dessa forma, apenas 20% dos rejeitos serão depositados 
na cava, cujo obra de preparação foi concluída no mês passado.

O retorno das atividades somente ocorrerá após imple-
mentação de um sistema de fi ltragem, previsto para o fi m de 
2020. Por meio desse sistema, será possível o empilhamento 
a seco. A cautela é aprovada por Duarte Júnior. "A fi ltragem 
é a garantia de que novas tragédias não ocorram". 

O Ministério Público acompanha a situação e cobra mais 
empenho no pagamento das indenizações e na reparação 
dos danos causados aos atingidos. "Lamentamos o fato de a 
Samarco estar retomando e não terem sido realizados ainda 
nem 10% da reparação. A concessão da LOC foi uma decisão 
do Copam e não há o que possamos fazer, pois é uma decisão 
administrativa", diz o promotor Guilherme Meneghin.

O prefeito de Mariana, Duarte Júnior.
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