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“Se você está 
comprando coisas 
que você não 
necessita, em breve 
estará vendendo o 
que você precisa”.
Warren Buffet (1930)
Investidor norte-americano

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular
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O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
disse ontem (6) que 

não há “ponto inegociável” 
nas propostas de reestru-
turação do Estado. “Quem 
disser que há ponto inego-
ciável não está preparado 
para o exercício em uma 
democracia”, disse, ao dei-
xar a residência ofi cial do 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, onde se reuniu 
com cerca de 40 senadores.

“Sabemos quais são os 
pontos críticos e mais im-
portantes, onde deve estar 
a atenção e o foco. Não 

Para ministro da Economia, 
não há “ponto inegociável” 
no pacto federativo

podemos entregar um país 
quebrado para as futuras 
gerações”.

O pacote apresentado pelo 
governo contém três propos-
tas que tratam de reformas 
econômicas: a do Novo Pacto 
Federativo, que prevê transfe-
rências de até R$ 500 bilhões 
para estados e municípios; a 
que defi ne gatilhos automáti-
cos de contenção dos gastos 
públicos em caso de crise 
fi nanceira na União, estados 
e municípios; e a que revê a 
vinculação de receitas com 
281 fundos públicos em vigor 
atualmente.

A expectativa do governo é 
de que a proposta seja “apre-
ciada e votada nas duas casas 
até o fi nal deste ano”, disse o 
líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE). “Temos prazo 
exíguo, mas temos também 
uma emergência fi scal carac-
terizada em pelo menos três 
estados da federação [RS, RJ 
e MG]. E tem também outros 
estados que estão prestes a 
entrar em emergência fi scal”, 
argumentou.

Apesar de as matérias 
serem “densas”, foram bem 
recebidas pelos senadores. 

Guedes se reuniu com cerca de 40 senadores na residência ofi cial do Senado.

“Não podemos entregar um país quebrado para as futuras gerações”.

“Evidentemente, um ou outro 
ponto pode enfrentar mais 
resistências. Há comentários 
com relação à possibilidade 

de fusão dos municípios”, 
exemplifi cou. “Mas quando se 
explica que o governo quer, 
com isso, criar uma cultura 

fi scal, onde o município não 
viva só de transferências, a 
resistência diminui”, cincluiu 
Bezerra (ABr).

Plataforma da Petrobras na Bacia de Campos (RJ).

Atividades para melhorar a qualidade de vida

das pessoas idosas.

Renegociação de dívida
Os bancos vão abrir aos sába-

dos, ou após o horário normal de 
funcionamento, para renegociar 
dívidas em um projeto de mutirão 
de renegociação, no fi nal deste 
ano. Em troca pela renegociação, 
os correntistas terão que fazer um 
curso de educação fi nanceira. Foi 
o que anunciou o presidente do 
Banco Central, Roberto Campos 
Neto, em audiência pública na 
Câmara dos Deputados.

Os recursos que serão ar-
recadados com os bônus de 
assinatura da Rodada de Licita-
ções dos Excedentes da Cessão 
Onerosa devem gerar descon-
tingenciamentos no orçamento 
do governo federal, disse ontem 
(6) o secretário especial de fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues Júnior. 
O governo ainda vai defi nir qual 
verba será liberada, mas áreas 
como saúde, educação e defesa 
devem estar na lista.

O leilão de ontem poderia 
arrecadar até R$ 106,56 bilhões 
em bônus de assinatura, mas, 
como apenas dois dos quatro 
blocos foram arrematados, o 
valor efetivamente obtido foi 
de R$ 69,960 bilhões. Esses 
recursos serão pagos até 27 de 
dezembro, e a União vai reparti-
-los com a Petrobras, estados e 
municípios. A estatal receberá a 
maior parte, R$ 34,6 bilhões, já 
que precisa ser ressarcida pelo 
contrato de Cessão Onerosa 
assinado em 2010. 

Municípios receberão R$ 5,3 
bilhões, e outra fatia de mesmo 
valor será repartida entre as 
unidades da federação. O estado 
do Rio de Janeiro, que é o estado 
produtor, terá uma parcela adi-
cional de R$ 1,1 bilhão, e a União 
arrecadará os R$ 23,7 bilhões 
restantes. O secretário ressaltou 
que o valor destinado à União 
será maior que os R$ 22,4 bilhões 
contingenciados no orçamento 
até o momento, o que permitirá a 
liberação da verba bloqueada. As 
áreas contempladas devem ser 
anunciadas no próximo dia 22.

“Claramente, nosso viés 
é de descontingenciamento 
orçamentário”, disse o secre-
tário, que considerou o leilão 
o maior evento fi scal do ano 
e um sucesso. “Sob qualquer 
perspectiva, temos números 
extremamente impactantes 
para a economia, que permiti-
rão gerar emprego, renda e um 
plano de investimento extrema-
mente diferenciado para o país 
e importante” (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou ontem 
(6) que o aumento das trans-
ferências de recursos da União 
para estados e municípios é 
uma medida válida, mas não 
pode acontecer a defi nição de 
objetivos claros. Ao anunciar 
as primeiras medidas do Plano 
Mais Brasil, a equipe econômica 
anunciou que toda a verba do 
salário-educação será desti-
nada a estados e municípios. 
Atualmente a União fi ca com 
40% do total, que acabam 
repassados na forma de pro-
gramas.

“O salário-educação tem 
vinculação com projetos do 
ensino fundamental, então, já 
que vai transferir, se faça numa 
vinculação com o Fundeb”, 
disse Maia. “Se é isso que o 
governo está pensando, eu 

Maia: é um equívoco pensar que há uma excessiva concentração 

de recursos na União.

O Ministério da Cidadania 
lançou ontem (6) o programa 
Vida Saudável na modalidade 
Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa. A iniciativa re-
úne dois projetos da pasta: o 
Vida Saudável e a Estratégia 
Brasil Amigo da Pessoa Idosa. 
A expectativa é que as ações 
cheguem a até 460 municípios 
que terão capacitação profi s-
sional e kits de materiais para 
atividades físicas, culturais e de 
lazer para a população idosa. 

Segundo o ministério, os kits 
reúnem, entre outros itens, 
cordas de ginástica, escadas 
de chão para treinamento fun-
cional, jogos dominó, xadrez e 
dama. O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, lembrou que os 
idosos vão viver cada vez mais 
e destacou a necessidade de 
políticas públicas para contem-
plar essa população. Ressaltou 

o papel das atividades físicas e 
culturais para melhorar a quali-
dade de vida das pessoas idosas. 

A pasta informou que a ade-
são ao programa depende da 
iniciativa das prefeituras, que 
devem indicar o número de nú-
cleos que pretendem implantar, 
o setor que fi cará responsável 
pela coordenação do programa 
e disponibilizar profi ssionais de 
educação física responsáveis 
pelo desenvolvimento das 
atividades. 

As ações são voltadas prin-
cipalmente para pessoas a 
partir de 60 anos. Para aderir 
ao programa, deve-se acessar o 
Termo de Manifestação de Inte-
resse no Sistema Brasil Amigo 
da Pessoa Idosa (Sisbapi). O 
documento deve ser preen-
chido, assinado pelo prefeito 
e enviado ao Sisbapi até o dia 
2 de dezembro (ABr). 
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A

Marcelo Camargo/ABr

Fabio Rodrigues/ABr

Marcos Oliveira/Ag.Senado

Luis Macedo/Ag.Câmara

Sem concorrência, a Petro-
bras foi soberana no maior lei-
lão de petróleo e gás da história, 
realizado na manhã de ontem 
(6), no Rio de Janeiro.

A rodada era referente ao 
excedente da cessão onerosa 
do pré-sal, e o governo previa 
arrecadar até R$ 106,5 bilhões 
com bônus de assinatura, mas 
o valor fi cou em R$ 69,96 bi-
lhões, já que dois campos não 
receberam ofertas.

Ainda assim, esse é o maior 
montante já arrecadado em 
um leilão com pagamento por 
direitos de exploração de pe-
tróleo. As cessões do pré-sal 
são feitas em um modelo de 
bônus de assinatura fi xo, e o 
vencedor é escolhido de acordo 
com o percentual de petróleo 

Para marcar os 40 anos da 
primeira conferência mundial 
sobre o clima, realizada em 
Genebra em 1979, mais de 11 
mil cientistas de 153 países 
alertaram para o “sofrimento 
incalculável” que as alterações 
climáticas irão provocar, a me-
nos que haja grandes transfor-
mações na sociedade. 

“Declaramos clara e inequivo-
camente que o planeta enfrenta 
uma emergência climática”, 
dizem os cientistas na revista 
BioScience, em artigo publi-
cado na terça-feira (5). “Para 

garantir um futuro sustentável, 
precisamos mudar a forma 
como vivemos”.

“Isso implica grandes transfor-
mações no modo como a socie-
dade global funciona e interage 
com os ecossistemas naturais”, 
acrescentam os cientistas, aler-
tando ainda que não há tempo 
a perder. “A crise climática já 
chegou e avança mais rápido 
do que a maioria dos cientistas 
esperava. É mais grave do que se 
pensava e ameaça ecossistemas 
naturais e o destino da humani-
dade” (NHK/ABr).

“O planeta enfrenta uma emergência climática”,

dizem os cientistas.

Stephen Lam/Reuters

Sem concorrência, Petrobras vence o 
maior leilão de petróleo e gás da história

semiestatais chinesas CNODC 
e CNOOC (5% cada uma). A 
oferta é de ágio zero sobre os 
23,14% estabelecidos como 
valor mínimo no edital. A Pe-
trobras ainda faturou sozinha 
o bloco de Itapu, com ágio zero 
(mínimo de 18,15%) e bônus de 
assinatura de R$ 1,766 bilhão. 
Já os campos de Sépia e Atapu 
não receberam ofertas.

Os dois últimos blocos já rece-
beram investimentos da Petro-
bras, e eventuais compradores te-
riam de pagar uma compensação 
para a estatal. Como o valor não foi 
defi nido, isso acabou espantando 
as ofertas. Ao todo, 14 empresas 
estavam habilitadas a participar 
do megaleilão, mas apenas três 
(Petrobras, CNOOC e CNODC) 
fi zeram ofertas (ANSA).

oferecido ao governo durante 
a vigência de contrato. Aquele 
que ceder a maior fatia ganha.

O bloco mais cobiçado, o 

de Búzios, teve apenas um 
lance, de R$ 68,194 bilhões, 
feito por um consórcio formado 
pela Petrobras (90%) e pelas 

11 mil cientistas alertam 
para “sofrimento 

incalculável”

Governo lança programa 
voltado à pessoa idosa

Leilão do pré-sal deve permitir 
descontingenciamentos

Maia defende objetivos claros 
no repasse de verbas para 

municípios

acho bom. Se não é, eu acho 
ruim, porque vai acabar mais 
uma vez ampliando despesas 
dos entes federados sem uma 
contrapartida, seja por melhor 
qualidade dos gastos, seja por 
restrição do crescimento das 
despesas de estados e municí-
pios”, avaliou.

Segundo Maia, está equivo-
cada a ideia de que há uma 
excessiva concentração de 
recursos na União em relação 
aos entes federados. “Não é 
assim, muitos recursos vão 
como emendas parlamentares 
para estados e municípios”, 
explicou. “E os recursos são 
finitos, acabam”, disse, ao 
lembrar que o Congresso está 
discutindo maneiras de tornar 
o Fundeb permanente, já que 
esse fundo está previsto para 
acabar em 31 de dezembro. 

Em conversa com técnicos 
do governo e com o senador 
Izalci Lucas (PSDB-DF), au-
tor de proposta que também 
transfere todos os recursos do 
salário-educação para os entes 
federados, a associação desses 
recursos com o Fundeb poderá 
ser feita na forma de lei. “É bom 
porque tira a pressão daqueles 
que estão na comissão especial 
do Fundeb querendo mais 
recursos”, disse (Ag.Câmara).

Secretário de 

fazenda do 

Ministério da 

Economia, 

Waldery 

Rodrigues 

Júnior.
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Pagamento por 
aproximação traz 
nova era ao varejo 

Os avanços tecnológicos 

e o cenário econômico 

mundial mudaram a 

forma de se comunicar, 

vender e consumir

O varejo é um dos mais 
afetados por essa cons-
tante transformação, 

pois concilia as tendências de 
mercado, internet, economia e 
a realidade do consumidor, em 
busca da melhor experiência 
de compra, visando estabele-
cer um bom relacionamento 
com o cliente - envolvendo as 
melhores ofertas pelo menor 
preço possível. 

Os meios de pagamento “sem 
contato”, ou seja, que não pre-
cisam da digitação de senha 
em pinpads ou mesmo dos 
próprios cartões de plástico, 
chegaram para revolucionar 
o mercado e estabelecer um 
diferencial competitivo, utili-
zando dessas novas tecnolo-
gias para agilizar processos 
(pagamentos “frictionless”) ou 
até coletar informações sobre 
o comportamento de compra 
do seu cliente. 

Ofereça ao consumidor um 
benefício relevante (cashback, 
ofertas e descontos persona-
lizados, pontos, crédito a um 
custo mais baixo, order ahe-
ad) e a fi delização será quase 
garantida. Na era da internet, 
os consumidores não buscam 
apenas qualidade do produto 
ou serviço, querem também 
ser reconhecidos, avaliar, es-
colher, experimentar coisas 
novas, comparar, se divertir e 
fazer tudo, o máximo possível, 
em menos tempo e com um 
custo-benefício atraente. 

É possível notar a diferença 
através de um exemplo bem 
simples. Considere os custos 
que envolvem um equipamen-
to do tipo POS (“maquininha”), 
sua manutenção, os custos das 
operações de pagamento reali-
zadas por ele (“taxa de adqui-
rência”), e o tempo necessário 
para que o consumidor, retire 
sua carteira do bolso, insira 
o cartão, digite a senha para 
fazer o que necessita, como 
o pagamento de uma compra 
em loja. 

Agora imagine um método 
em que ele não utilize nada 
disto, simplesmente aproxime 
o seu smartphone de um scan-

ner, webcam ou outro smar-
tphone que faz a leitura de um 
QR Code gerado pelo próprio 
dispositivo móvel do consumi-
dor, que inclusive pode estar 
sem acesso à internet. 

A redução do tempo do “pa-
gamento” reduz fi las e, além 
disto, os custos de “adquirên-
cia” do lojista tendem a ser 
bem menores com este novo 
modelo. O resultado fi nal é uma 
redução drástica dos custos 
operacionais e uma grande me-
lhoria na experiência de uso. 

Quem acha que existe fric-
ção em pegar o celular no bolso 
e destrava-lo (fricção seria 
ter a carteira só para guardar 
o plástico), considere que na 
verdade ele já está na mão do 
usuário e já está destravado. 
Ao mesmo tempo, sumindo 
o dinheiro, o cartão e com os 
documentos na forma digital, 
é bem possível que a carteira 
deixe de existir com o tempo. 

Outra vantagem do celular 
é a possibilidade de interagir 
com o usuário. Sendo o trade 
marketing uma receita rele-
vante para os varejistas, não 
dá para ignorar este espaço 
para publicidade personaliza-
da. Por fi m, evitar a poluição 
com plástico e lixo eletrônico 
é sempre uma boa ideia. 

Na China, os restaurantes já 
disponibilizam o pagamento e 
acesso ao cardápio através de 
um único código, por celular. 
Aqui no Brasil, virtualmente 
todos os smartphones já pos-
suem tecnologia para leitura 
em QR Code, e a partir do 
próximo ano essas mudanças 
devem ser mais intensas, pois 
teremos uma nova rede de 
pagamentos, online, 24x7 e 
acessível a todos os participan-
tes do mercado de pagamentos 
(varejistas, fi ntechs, bancos) a 
um custo bem mais baixo que 
os modelos (“payment rails”) 
atuais. 

O maior desafi o talvez não 
seja entender a tecnologia ou 
ter acesso a ela, que já existe 
e tem um conceito bem fun-
dado na cabeça dos bancos 
e startups, mas sim o varejo 
sair da negação e do medo 
para se tornar um explorador 
e protagonista deste mundo 
em transformação. 

(*) - É CEO da Matera, empresa 
de tecnologia para os mercados 
fi nanceiro, fi ntechs e de riscos.

Carlos Netto (*)
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News@TI
Número de legaltechs no Brasil cresce 300%
em dois anos
@Startups jurídicas, conhecida como legaltechs, ganham cada 

vez mais espaço no mercado brasileiro. Segundo a Associação 
Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), o número de empresas 
do segmento cresceu cerca de 300% desde 2017 e já conta com quase 
150 startups do setor. Com a proposta de “arrumar a bagunça” da 
área jurídica as legaltechs fornecem produtos e serviços que atendem 
as demandas de advogados e escritórios. “São softwares, aplicativos 
e plataformas que auxiliam a rotina de trabalho desses profi ssionais 
que agora podem gerir seus escritórios e processos e tornar o traba-
lho mais prático e produtivo” explica Renan Oliveira, cofundador do 
Previdenciarista - plataforma de conteúdo que auxilia a atualização 
do advogado previdenciário (https://previdenciarista.com/).

She Sharp Conference promove conhecimento 
de tecnologia para mulheres, trans e cis
@No próximo sábado, 09 de novembro, a capital paulista recebe 

a primeira edição da She Sharp Conference. Trata-se de um 
evento gratuito de tecnologia, promovido por especialistas em 
desenvolvimento de software, para compartilhar ensinamentos e 
estimular a inclusão de mulheres trans e cis na área de TI. A inicia-
tiva foi idealizada por Alessandra Soares dos Santos, Ana Carolina 
Manzan e Thamirys Gameiro – todas desenvolvedoras de software 
e especialistas em linguagem C# –, por sentirem falta de um grupo 
feminino atuante na tecnologia. Ao todo serão 10 horas de palestras, 
que abordarão temas como Serveless, linguagem C#, Machine Learning, 
Azure devops, entre outros (confi ra aqui a programação completa). 
Entre as palestrantes estará Daniela Rocha, desenvolvedora de sof-
tware da Lambda3 – empresa referência no setor tecnológico, com 
foco em soluções digitais, e apoiadora do evento –, que falará sobre 
automatização de aplicações com Selenium (https://www.sympla.
com.br/she-sharp-conference__669854).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Quatro benefícios que o MSI 
pode trazer para a sua empresa
O desenvolvimento das ferramentas e processos de TI trouxe muitas facilidades para as empresas, mas 
também muitos desafi os

Samir El-Rashidy (*)

Segundo a McAfee, as grandes com-
panhias da atualidade utilizam, em 
média, 1935 diferentes serviços na 

nuvem. Isso sem contar os diversos pro-
vedores de conectividade e outras tecno-
logias. Afi nal, como podemos garantir que 
todos esses serviços funcionem de maneira 
integrada, sem confl itos e desperdício de 
tempo e dinheiro?

Não existe uma resposta completamen-
te correta, mas minha experiência nesse 
mercado me faz chegar à conclusão que 
as empresas que souberam buscar sinto-
nia entre as suas ferramentas e processos 
foram aquelas que souberam gerir melhor 
seus recursos. Essas empresas também 
conseguiram extrair o melhor da tecno-
logia e trazer inovação para suas áreas de 
negócio, o que se tornou essencial hoje 
para qualquer CXO.

Isso é possível de se alcançar com o MSI, 
o Multisourcing Service Integration, con-
forme já mencionei anteriormente nesse 
artigo. Ou seja, a integração de todos os 
serviços de uma empresa em uma governan-
ça única, utilizando ferramentas de gestão 
de TI, processos e recursos integrados. A 
seguir, compartilho alguns dos benefícios 
da implementação dessa solução para as 
empresas.

• Ponto único de contato, gerencia-

mento e controle de serviços de TI

Com o MSI, todo o gerenciamento dos 
serviços de TI fi ca concentrado em um só 
prestador de serviços. Ou seja, há apenas 
um responsável por qualquer questão 
envolvendo TI. Isso evita os confl itos e pro-
blemas de comunicação causados por uma 
gestão em silos, no qual várias empresas 
são responsáveis pelas diversas interfaces 
de tecnologia.

Imaginemos uma multinacional que opera 
neste sistema de silos: a própria empresa 
cuida da gestão da segurança, porém con-
trata serviços de conectividade de uma 
empresa X, e serviços de colaboração da 
empresa Z. Três provedores diferentes, 
com contratos e modos de atuar diferen-
tes. Quando há uma falha do serviço, essa 
segregação resulta em um processo de 
gestão de incidentes inefi ciente, no qual 
a restauração do serviço demora além 
do necessário, causando insatisfação do 
usuário fi nal.

Com o MSI, a gestão de todos esses 
contratos é responsabilidade de uma única 
empresa, facilitando a sinergia e promo-
vendo o pleno funcionamento de todos os 
serviços. Essa empresa tem a incumbência 
de integrar todos os serviços das empresas 
contratadas pelo cliente. É como uma or-
questra: os provedores são os instrumentos 
com seus diferentes timbres, e o MSI entra 
como o maestro, com a responsabilidade 
de fazer tudo funcionar em sintonia.

• Otimização de custos

O sistema de silos anteriormente men-
cionado pode causar redundâncias. Afi nal, 
cada uma das empresas tem a necessidade 
de ter suas próprias pessoas, processos e 
ferramentas, que são pilares fundamentais 
para qualquer gestão. Isso causa uma du-
plicação de recursos desnecessária.

Com o MSI, esses recursos são geridos 
de uniformemente. A gestão de incidentes, 
problemas e mudanças é responsabilidade 
de uma única empresa. Aqui na Orange 
Business Services, por exemplo, aplica-
mos a mesma metodologia de processo 
em todos serviços de tecnologia, a ITIL, 
simplifi cando todo o ecossistema de tec-
nologia. Isso resulta em ganhos em escala, 
que são traduzidos em reduções de custo 
para nossos clientes quando fazemos a 
gestão desses serviços em nome deles.

• Agilidade e poder de negociação em 

novos contratos

Outra área que ganha em produtividade 
é a de gestão de contratos. O MSI unifi ca 
a gestão dos contratos de forma mais 
simples: um único regente que cuida de 
tudo e não permite que empresas dife-
rentes prestem os mesmos serviços e que 
a empresa contratante não tenha gastos 
duplicados ou desnecessários.

Twitter

Ao invés de ter pessoas cuidando de 
diversos contratos, no modelo MSI a ges-
tão de todos os contratos com os diversos 
provedores é feita de forma unifi cada e 
centralizada. Assim, além de ganhos em 
produtividade, temos também maior poder 
de negociação com serviços contratados. 
Ambos benefícios trazem também redu-
ções de custos operacionais.

O cliente fi nal, sem um "maestro" para 
reger esses serviços e contratos, acaba in-
cluindo serviços redundantes em ambos os 
pacotes, criando um gasto desnecessário.

• Aumento da satisfação do consu-

midor

O MSI permite a construção de SLAs 
(níveis de serviços contratados) basea-
dos na experiência do usuário, e não no 
serviço em si.

Por exemplo, ao implementar redes cor-
porativas (WAN), a empresa contratante 
pode defi nir qual é a sua prioridade: se é a 
disponibilidade do serviço de conectividade 
ou o seu impacto no serviço de voz corpo-
rativa, por exemplo. Ou seja, a empresa 
tem a possibilidade de customizar seus 
serviços de acordo com suas necessidades. 
E a provedora do MSI, conhecendo essas 
necessidades, pode oferecer as soluções 
da maneira mais adequada à realidade 
daquele cliente.

São muitas as vantagens que uma solução 
como o MSI pode trazer, mas a principal é 
permitir que a empresa foque naquilo que 
gera receitas e novos negócios, sem perder 
tempo e dinheiro cuidando de contratos e 
provedores de serviços.

(*) É diretor de serviços corporativos da Orange 
Business Services nas Américas.

O Strava, maior rede social de participação 
esportiva do mundo, com mais de 47 milhões 
de atletas e um milhão de novos usuários a 
cada 30 dias, anunciou nesta quarta-feira, 
6/11, o lançamento do Metro 3.0. A nova versão 
da plataforma de dados foi reformulada para 
ajudar ainda mais a melhorar a infraestrutura 
de transporte das cidades, empoderando ur-
banistas e ativistas com as últimas novidades 
sobre o deslocamento diário das pessoas em 
atividades de rotina, como, por exemplo, ir 
ao trabalho.

Diferente de um treino ou prova, o deslo-
camento (commuting, em inglês) nada mais 
é do que ir de bicicleta ou a pé de um ponto 
a outro da cidade, seja para ir de casa ao tra-
balho, para chegar ao local onde se estuda ou 
simplesmente para resolver as tarefas do dia 
a dia. No ano passado, houve um aumento de 
42% nos deslocamentos (commuting) inseri-
dos no Strava, provando que as pessoas estão 
preferindo cada vez usar menos os carros ou o 
transporte público. Somente as atividades de 
deslocamento dos usuários do Strava compen-
saram 46,2 milhões de toneladas de CO2 no 
ano passado. Isso é mais do que as emissões 
anuais de CO2 da Noruega ou de Hong Kong.

"O que se nota ao redor do mundo é que 
os investimentos em infraestrutura não 
conseguem acompanhar as mudanças de 
comportamento das pessoas. Aqui no Brasil 
ou em grandes cidades da Europa e dos EUA, 
congestionamentos no trânsito são cada vez 
mais frequentes. Em paralelo, há um aumento 
de pessoas se deslocando de bicicleta ou a pé, 
pelas mais diferentes razões. Com o cresci-
mento desses deslocamentos, a importância 

de um serviço como o Strava Metro cresce 
exponencialmente", comenta Rosana Fortes, 
Country Manager do Strava no Brasil.

Desde a sua criação em 2012, o Strava Metro 
contribuiu com mais de 300 cidades em todo 
o mundo a melhorar a infraestrutura para 
pedestres e ciclistas, com base em informa-
ções do maior conjunto de dados anônimos e 
agregados sobre transporte ativo do mundo. 
A nova plataforma Metro 3.0 oferece esses 
insights pela primeira vez em um painel de 
controle e uma ferramenta de visualização 
fáceis de explorar.

O Metro 3.0 permite que qualquer pessoa 
trabalhando com planejamento de transporte, 
independentemente de sua formação técnica, 
obtenha respostas para perguntas como estas:

• Onde estão os corredores mais populares 
de uma cidade?

• Os habitantes utilizam novas infraestru-
turas, como ciclovias?

• Como o deslocamento ativo mudou em 
relação aos anos anteriores?

• A paridade de gênero já foi alcançada 
quando falamos de deslocamento pela 
cidade?

• Quais partes da cidade estão atualmente 
mais bem conectadas à infraestrutura de 
transporte existente?

Com o Strava Metro podemos ver quais rotas 
estão sendo usadas para que possamos investir 
seletivamente na infraestrutura onde faz senti-
do", diz Heidi Goedhart, gerente de transporte 
ativo do Departamento de Transportes de 
Utah, nos Estados Unidos, que trabalha com 
o Metro há dois anos. "A nova plataforma nos 
dá a oportunidade de aprender bastante com 

apenas alguns cliques. Usamos os dados para 
coletar informações sobre os usuários em nosso 
sistema de transporte, conforme necessário. 
As lições aprendidas facilitarão nossa coorde-
nação interna e com os nossos parceiros, o que 
tem um efeito positivo no desenvolvimento de 
nossa rede de infraestrutura de transporte em 
todo o estado”.

O Strava Metro oferece resultados precisos 
que custam apenas uma fração do que os 
métodos convencionais, como sistemas de con-
tagem eletrônica e câmeras de vídeo, exigem. 
A plataforma fornece informações sensíveis à 
privacidade que protegem os indivíduos, per-
mitindo que os membros do Strava contribuam 
diretamente para melhorar a infraestrutura de 
transporte para toda a comunidade.

O Strava Metro faz parcerias exclusivamente 
com organizações diretamente envolvidas 
no planejamento, construção e operação de 
infraestruturas de transporte, bem como com 
pesquisadores que trabalham neste campo. O 
acesso à plataforma Metro é possível por meio 
de uma assinatura anual.

As atividades dos membros do Strava mos-
tradas na plataforma Metro são agregadas e 
são totalmente anônimas, de acordo com os 
padrões do Regulamento Geral sobre a Prote-
ção de Dados da União Europeia e da Lei de 
Privacidade do Consumidor da Califórnia. As 
atividades marcadas como privadas nunca são 
compartilhadas e os membros sempre podem 
excluir seus dados dos registros do Metro.

Para saber mais sobre o Strava Metro e 
solicitar acesso de parceiro à nova plataforma 
Metro 3.0, visite metro.strava.com.

Plataforma de dados contribui para melhoria 
da infraestrutura de transporte nas cidades
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Humana, com a paryicipação da Pharmapele, que  aproveita o evento 
para consolidar a sua presença no mercado de longevidade e estreitar a 
relação com nomes de peso e respeitabilidade no mundo da Medicina da 
Saúde. O evento contará com 28 palestras, reunindo nomes importantes 
da medicina tanto brasileira, como de fora do Brasil. Estima-se um pú-
blico de aproximadamente 1200 pessoas. Mais informações e incrições: 
(http://longevidadesaudavel.com.br/viicongresso/)

E - Riscos e  Compliance
Estamos divulgando uma ação de interesse público a respeito da nova 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A consultoria ICTS Protiviti, 
especializada em gestão de riscos e compliance, passa a oferecer uma 
consultoria gratuita para empresas avaliarem seu grau de adequação 
à nova Lei. Além de uma análise, obtida após o preenchimento de um 
questionário, as empresas -- independentemente do tamanho -- recebem 
uma consultoria gratuita sobre como devem iniciar sua jornada para 
estarem em conformidade com a LGDP, que entra em vigor em agosto 
de 2020. Para isso, basta acessar o portal (http://www.protiviti.com/
BR-por/protecao-de-dados-pessoais). 

F - Capacidade de Produção
O grupo japonês Oji Holdings Corporation anuncia o investimento de R$ 
500 milhões para a empresa OJI Papéis Especiais, de Piracicaba, líder 
nacional na fabricação de papéis térmicos e autocopiativos. A produção 
de papéis térmicos, utilizados largamente no varejo em comprovantes 
fi scais, recibos diversos e no crescente mercado de etiquetas para im-
pressão de código de barras, é o alvo do investimento que irá aumentar 
a capacidade produtiva em mais de 80%, saindo de 80 mil toneladas 
para 150 mil toneladas ano. Prevê a ampliação do espaço fabril com 
6 mil m² para a instalação de uma nova máquina de revestimento de 
papel. A previsão é que a nova capacidade produtiva esteja instalada 
até dezembro de 2021 e comece a operar no início de 2022. Saiba mais 
em: (www.ojipapeis.com.br).

G - Indústria Química 
A  Abiquim realiza no dia 2 de dezembro, o 24º Encontro Anual da 
Indústria Química (ENAIQ), no Hotel Unique. O tema desta edição é a 

A - Jovens Talentos
O Salão de Carreiras França-Brasil reúne empresas francesas e jovens 
profi ssionais que tenham estudado na França. Oportunidade de entrar 
em contato com as maiores empresas francesas durante o 5º Salão de 
Carreiras França-Brasil. Organizado pelo Campus France Brasil, agência 
de promoção do ensino superior da Embaixada da França, o evento 
acontece no próximo dia 12, no Hotel Maksoud Plaza, das 14h30 às 
18h30. É gratuito com vagas limitadas. Para confi rmar a participação, é 
preciso criar um perfi l na Rede France Alumni e inscrever-se através da 
plataforma. Inscrições:(http://bit.ly/5-salao-de-carreiras-franca-brasil).

B - Universidade do Ano
O reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, recebeu no último dia 4, o título 
conferido à Unicamp de “Universidade do Ano”, oferecido pela Agência 
de Cooperação Internacional do Japão (JICA), entregue pelo presidente 
mundial da instituição Shinichi Kitaoka. É a primeira vez na história do 
órgão japonês que uma universidade estrangeira é contemplada com a 
honraria. A cada ano, a JICA reconhece instituições que fi zeram contri-
buições signifi cativas ao desenvolvimento de recursos humanos e desen-
volvimento social, por meio de cooperação internacional. A cerimônia 
aconteceu no Japão House (Av.Pauista) durante as comemorações dos 
60 anos de cooperação econômica entre o Japão e o Brasil.

C - Motos e Rock’n roll 
O primeiro festival de motos e rock’n roll vai agitar o Hopi Hari, parque te-
mático em Vinhedo, neste sábado (9), com estrelas da música, encontro de 
motos para os afi cionados e atividades para toda a família, inclusive os tikitos 
(crianças). As atrações: Ultraje a Rigor, Plebe Rude e Supla, além de T-Ale, a 
favorita dos motociclistas. Rock Therapy, Q.I., Skayra e Velha Estação, ao lado 
de mais 21 bandas da região e de São Paulo, terminam de compor o quadro de 
artistas, que se revezam em quatro palcos espalhados pelo parque. O line-up 
completo pode ser conferido no site (www.hopihari.com.br).

D - Mercado de Longevidade
Entre os próximos dias 15 e 17, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o 7º Congresso Internacional de Ciências da Longevidade 

perspectiva para a indústria química com o programa ‘Novo Mercado do 
Gás’. Confi rmada a participação do diretor-geral da ANP, Décio Oddone; 
do diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, Carlos Langoni; e 
do presidente do BNDES, Gustavo Montezano. O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, aceitou o convite para ser um dos palestrantes do 
evento. Também serão apresentados os dados referentes ao fatura-
mento, participação no PIB e balança comercial do setor em 2019 e os 
números do faturamento da indústria química por grupos de produtos. 
Mais informações: (https://www.abiquim.org.br/eventos/evento/2806).  

H - Trainee da Serasa 
Ainda dá tempo de se inscrever para o programa de Trainee da Serasa 
Experian 2020. São 12 vagas disponíveis para as áreas corporativas, Dados, 
Negócios, Vendas e Tecnologia. As inscrições e primeiras fases do pro-
cesso serão totalmente digitais para facilitar a participação e interação de 
candidatos de todo o país. O candidato ideal precisa ter capacidade para 
tomar decisões em tempo real, estar por dentro das novas tecnologias e 
pronto para enfrentar desafi os, como experiências internacionais. Podem 
participar pessoas de quaisquer áreas com formação de dezembro de 2017 
a 2019, que tenham bom nível de inglês. Interessados pelo programa, que 
oferece salário mensal de R$5.700,00, podem se cadastrar, até sexta-feira 
(8), pelo site (traineeserasaexperian.com.br).  

I - Terras Lusitanas
No dia 7 de dezembro (sábado), das 9h30 às 13h00, no Roof & Top Centro 
de Convenções (Rua Coropé, 88), acontece o Projeto BRP Brasil Portugal, 
que apresenta a palestra “Mudar, Morar, Estudar, Trabalhar e Investir em 
Portugal”, destinada a brasileiros que desejam residir legalmente em terras 
lusitanas. As informações contam com uma diversidade de assuntos que 
buscam elucidar o funcionamento do processo burocrático para a solicitação 
da cidadania portuguesa, assim como a obtenção dos diferentes tipos de 
visto, possibilidades de investimento, inserção no mercado de trabalho e 
outros temas relacionados à migração para Portugal. Mais informações e 
inscrições e-mail:( adriana.borges@maisconsultores.pt).

J - Mais Integridade
O Ministério da Agricultura divulgou a relação de empresas aprovadas 
no segundo edital do prêmio ‘Selo Mais Integridade’. As aprovadas 
são: Agrícola Xingu; Citri Agroindustrial; Mig Plus Agroindustrial; Três 
Corações Alimentos; Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal e Usina 
Monte Alegre. Outras nove empresas já haviam sido premiadas no ano 
passado e tiveram a aprovação renovada este ano. São elas: Adama Brasil; 
Adecoagro Vale Do Ivinhema; Baldoni Produtos Naturais Comércio Indús-
tria; Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio; Iharabras 
Indústrias Químicas; Indústria e Comércio de Alimentos Supremo; Rio 
Branco Alimentos; Rivelli Alimentos e Trop Frutas do Brasil.

Humana, com a paryicipação da Pharmapele, que  aproveita o evento 
para consolidar a sua presença no mercado de longevidade e estreitar a 
relação com nomes de peso e respeitabilidade no mundo da Medicina da

A - Jovens Talentos
O Salão de Carreiras França-Brasil reúne empresas francesas e jovens 

Nova chance para os 
“contribuintes legais”
Os contribuintes foram 

surpreendidos com uma 

nova chance de quitar 

suas contas com o Fisco

A MP 899/19 prevê a 
possibilidade de par-
celamentos de tributos 

federais junto à União. Trata-se 
da “MP do Contribuinte Le-
gal”. Essa possibilidade ainda 
depende de regulamentação e 
mais esclarecimentos práticos 
da sua adesão, mas é uma boa 
opção, dada a ausência de 
mecanismos que permitam 
alternativas para negociar os 
débitos de difícil recuperação.

São duas modalidades: uma 
para débitos que estão em 
dívida ativa, ou seja, já são 
devidos pelo contribuinte, 
seja pessoa física e jurídica 
nesta situação e inadimplentes 
perante o Governo Federal. 
Outra modalidade é para casos 
de contenciosos tributários. O 
Fisco deverá, por edital (mo-
dalidade por adesão), prever 
as teses abrangidas e as con-
dições para adesão. 

Essa modalidade pode en-
cerrar centenas de milhares 
de processos, envolvendo um 
montante superior a R$ 600 
bilhões no Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais 
(CARF) e R$ 40 bilhões ga-
rantidos por seguro e caução. 
As reduções, em ambas as 
modalidades, podem chegar a 
70%. Mas seria essa uma boa 
opção para o contribuinte? 
E para o Governo, isso seria 
sustentável? Entendo que sim, 
mas com ressalvas.

A primeira justifi cativa se 
dá pelo fato da insegurança 
jurídica vivida pelas empresas 
brasileiras. Estudos do Institu-
to Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT) apontam 
que em nosso país são editadas 
cerca de 46 normas tributárias 
por dia útil. São mais de 60 
tributos diferentes. Segundo 
o Banco Mundial, o Brasil é 
o país no qual as empresas 
mais gastam horas para poder 
atender a todas as exigências 

tributárias. São mais de 1.958 
horas por ano, em média.

A segunda justifi cativa leva 
em consideração o cenário de 
défi cit fi scal vivido pelo Brasil 
há vários anos. O baixo cresci-
mento da economia brasileira 
e a difi culdade de se aprovar 
reformas justifi cam a preocu-
pação. A previsão de superávit 
fi scal, segundo o FMI, só deve 
ocorrer em meados de 2022. 
Por isso, a entrada de recursos 
adicionais no caixa do Governo 
pode fazer o poder executivo 
evitar novos contingenciamen-
tos de recursos, como tem 
ocorrido ultimamente. 

Segundo o Ministério da 
Economia, esse programa pode 
alcançar 1,9 milhão de devedo-
res, cujos débitos superam R$ 
1,4 trilhão.

Por último, podemos citar 
um maior critério para con-
cessão de parcelamentos. 
Diferente dos antigos “REFIS”, 
essa MP concederá benefícios 
fi scais apenas nos casos de 
comprovada necessidade e 
mediante avaliação individual 
da capacidade contributiva. 

Esse parece ser um novo 
paradigma no relacionamento 
Fisco e Contribuinte, baseado 
na cooperação e soluções 
consensuais de litígios, com 
redução de custos. Temos uma 
cultura em nosso país de ofe-
recer muitos refi nanciamentos 
para os contribuintes. Muitas 
vezes, organizações acabam 
priorizando pagar funcionários 
e fornecedores e deixar para 
pagar os tributos por último – o 
que não se mostra uma prática 
sustentável e acaba sendo, 
muitas vezes, injusta para os 
bons pagadores. 

Mas, independentemente 
disso, não oferecer uma “se-
gunda chance” para o con-
tribuinte parece ser radical 
demais.

(*) - É profi ssional da área 
contábil e tributária, mestrando 

em Administração e coordenador 
dos programas de MBA nas 

áreas Tributária, Contábil e de 
Controladoria da Universidade 

Positivo.

Marco Aurélio Pitta (*)

Produção de 
veículos cresceu 
16,6% em 
outubro

A produção de veículos 
cresceu 16,6% em outubro, 
com a fabricação de 288,5 mil 
unidades. Segundo o balanço 
divulgado ontem (6) pela Anfa-
vea, o número representa uma 
elevação de 9,6% em compa-
ração a outubro de 2018. Nos 
primeiros dez meses do ano, 
foram produzidos 2,55 milhões 
de veículos, um aumento de 
3,6% em relação aos 2,46 mi-
lhões fabricados de janeiro a 
outubro do ano passado.

As vendas tiveram alta de 7,9 
% em outubro na comparação 
com setembro, mas retração 
de 0,5% na comparação com o 
mesmo mês de 2018, quando 
foram comercializados 254,7 
mil veículos. Em outubro, foram 
vendidos 253,4 mil carros. No 
acumulado dos dez meses do 
ano, os emplacamentos de no-
vas unidades totalizaram 2,28 
milhões, uma alta de 8,7% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado.

As exportações registram 
queda de 34,7% no acumulado 
de janeiro a outubro, com a 
comercialização de 367,5 mil 
unidades no mercado externo. 
No mesmo período do ano pas-
sado, as vendas para o exterior 
totalizaram 563 mil veículos. 
Em outubro a retração fi cou 
em 22,6% em comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
com a exportação de 30 mil 
veículos (ABr).

Os usuários cadastrados na Nota Fiscal 
Paulista destinaram R$ 4.529.377,96 para 
abatimento ou quitação do IPVA de 2020. 
O balanço da Secretaria da Fazenda apon-
ta que 46.931 consumidores acessaram o 
site durante o mês de outubro e realizaram 

a solicitação. A utilização de créditos vale 
apenas para veículos registrados no mes-
mo CPF ou CNPJ cadastrado no programa 
Nota Fiscal Paulista. Todos os pedidos 
serão processados no sistema para ve-
rifi cação dos dados correspondentes e 

assim efetivar as solicitações. Os que não 
destinaram seus valores para o imposto 
podem transferir seus créditos para uma 
conta corrente ou poupança. 

Os valores fi cam à disposição dos usu-
ários cadastrados na Nota Fiscal Paulista 

por cinco anos e podem ser utilizados a 
qualquer momento dentro desse período. 
Para conferir os créditos, aderir ao sorteio 
ou obter mais informações sobre o progra-
ma, basta acessar (http://portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp/) - (AC/SFP).

Decreto do governador João 
Doria, publicado ontem (6) 
no Diário Ofi cial do Estado, 
institui um novo Programa Es-
pecial de Parcelamento (PEP) 
do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), para permitir que os 
contribuintes paulistas regu-
larizem suas dívidas relativas a 
esse tributo. Os contribuintes 
que aderirem ao PEP contarão 
com redução de 75% no valor 
das multas e de 60% nos juros, 
no caso de pagamentos à vista. 

Para pagamentos parcelados 
em até 60 meses, o desconto 
será de 50% no valor das multas 
e de 40% nos juros. No caso do 
pagamento parcelado, o valor 
mínimo de cada parcela deve 
ser de R$ 500, incidindo acrés-
cimos fi nanceiros de 0,64% 
a.m. para liquidação em até 12 
parcelas; 0,80% a.m. para liqui-
dação entre 13 e 30 parcelas; e 
1% a.m. para liquidação entre 
31 e 60 parcelas. 

O prazo de adesão ao progra-
ma vai até 15 de dezembro. O 
programa permite a quitação 

Secretário de Fazenda do Estado, Henrique Meirelles.

O crediário (68%) e o 
cartão de crédito (67%) 
aparecem logo em se-

guida no ranking.
Os dados mostram ainda que 

entre outros vilões da inadim-
plência estão o cheque especial 
(52%), o financiamento de 
automóvel (52%), o fi nancia-
mento da casa própria (35%), 
as mensalidades escolares 
(26%), os empréstimos com 
parentes e amigos (23%), as 
contas de telefone (20%), os 
boletos de TV por assinatura e 
internet (16%) e as conta de 
água e luz (11%). Atrasos com 
condomínio correspondem a 
11% das respostas.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, esse quadro deve-se 
não apenas ao orçamento aper-

Apenas 24% dos entrevistados reconhecem estar em dia com o 

cheque especial e 16% com a fatura do cartão de crédito.
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Empréstimo em bancos e fi nanceiras 
é o maior vilão da inadimplência

Um levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que o principal responsável pela 
negativação de CPFs no país é o empréstimo pessoal contraído em bancos e fi nanceiras: 69% dos 
usuários da modalidade de crédito estão com restrição no nome

tado do brasileiro, mas também 
à falta de controle das fi nanças. 
“Boa parte das pessoas não 
costuma organizar seus gastos, 
fazendo compras além de suas 

possibilidades fi nanceiras. A 
preocupação em quitar débitos 
pendentes só é interessante 
quando se troca uma dívida 
cara por outra mais barata. 

Caso contrário, os juros podem 
fazer com que as parcelas dos 
empréstimos fi quem inviáveis 
”, observa.

O aluguel (84%) e o plano de 
saúde (82%) aparecem no topo 
dos compromissos fi nanceiros 
quitados em dia. Já os boletos 
de condomínio aparecem em 
seguida, com uma participação 
de 78%. Outras dívidas que 
os inadimplentes costumam 
pagar no prazo são: TV por 
assinatura e internet (73%), 
conta de água e luz (72%), 
conta de telefone fi xo e celular 
(66%) e fi nanciamento da casa 
própria (53%). Apenas 24% 
dos entrevistados reconhecem 
estar em dia com o cheque 
especial e 16% com a fatura 
do cartão de crédito (AI/CNDL/
SPC Brasil).

Governo do Estado abre novo 
programa de parcelamento do ICMS

ou o parcelamento de débitos 
de ICMS, inscritos ou não em 
dívida ativa. Para aderir, o 
contribuinte deverá acessar 
o endereço eletrônico (www.
pepdoicms.sp.gov.br), efetuar o 
login no sistema com a mesma 
senha de acesso utilizada no 
Posto Fiscal Eletrônico e sele-
cionar os débitos tributários a 
serem incluídos no programa. 

“A economia paulista está 
crescendo mais que a média 

nacional, então entendemos 
que restabelecer a regulari-
dade das nossas empresas 
é importante também para 
que elas recuperem, mais 
rapidamente, sua capacidade 
plena de funcionamento e 
contribuam para o aumento 
do emprego e da renda de São 
Paulo”, destacou o secretário 
de Fazenda e Planejamento 
do Estado, Henrique Meirelles 
(AC/SFP).

Mais de R$ 4,5 milhões da NF Paulista para pagamento do IPVA
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Liderança na quarta 
revolução industrial

Não é difícil subestimar 

a escala e a velocidade 

das mudanças que 

ocorreram no século XX

Tivemos avanços cientí-
fi cos e tecnológicos que 
impactaram significa-

tivamente nossas vidas, mas 
estamos prestes a vivenciar um 
momento ainda mais intenso. 
Como líderes de uma Era Di-
gital, é nossa responsabilidade 
navegar nas mudanças com in-
tegridade e gerar uma lideran-
ça positiva e impactante. Atu-
almente, muitos trabalhadores 
estão suscetíveis ao trabalho 
físico, baixas remunerações 
e poucas oportunidades de 
desenvolvimento profi ssional 
e realização. 

É aí que entra a 4ª revolu-
ção industrial, que deve criar 
oportunidades de reinventar 
o trabalho. Mas esta revolução 
também nos desafi a no desen-
volvimento de novas habilida-
des. A primeira revolução mar-
cou a transição da produção 
manual à mecanizada, entre 
1760 e 1830. A segunda, por 
volta de 1850, trouxe a eletri-
cidade e permitiu a manufatura 
em massa. Também vieram 
novas tecnologias e diferentes 
formas de trabalho. 

Muitos trabalhadores foram 
substituídos por máquinas 
mas, em contrapartida, foram 
criadas novas possibilidade de 
acesso ao estudo, que ainda 
não eram disponíveis para 
trabalhadores da agricultura 
das áreas rurais. A terceira 
revolução industrial aconteceu 
em meados do século XX, com 
a chegada da eletrônica, da 
tecnologia da informação e das 
telecomunicações. A quarta 
revolução industrial, que tam-
bém é chamada de 4.0, traz 
a tendência à automatização 
total de postos de trabalho. 

Conforme comenta Klaus 
Schwab, fundador do Fórum 
Econômico Mundial e autor 
do livro A quarta revolução 
industrial, “estamos a bordo 
de uma revolução tecnológi-
ca que transformará funda-
mentalmente a forma como 
vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Em sua escala, 
alcance e complexidade, a 
transformação será diferente 
de qualquer coisa que o ser 
humano tenha experimentado 
antes”. 

A quarta revolução industrial 
é uma transformação tecno-
lógica que envolve aspectos 
como a robotização, inteli-
gência artificial, impressão 

tridimensional, entre outros. 
Para Klaus, a automatização 
poderá acabar com sete mi-
lhões de empregos até 2020. 
Países emergentes como Chi-
na, Índia e Brasil perderão mais 
empregos para as máquinas. 

Um dos nossos maiores de-
safi os será desenvolver a capa-
cidade de transferir trabalhos 
físicos e altamente analíticos 
para máquinas e robôs. Mui-
tos governos e empregadores 
estão incentivando seus estu-
dantes a investirem em áreas 
como ciências, matemática e 
engenharia. É uma forma de 
preparar mão de obra para a 
demanda futura. Mas nós não 
precisaremos somente de en-
genheiros de software. 

Os profi ssionais do futuro 
deverão ter algumas caracte-
rísticas essenciais. Entre elas, 
agilidade para o aprendizado, 
habilidade de compartilhar e 
conectar pontos; além de alta 
inteligência emocional e social 
para criar relações de con-
fi ança com colegas, interna e 
externamente à organização O 
profi ssional do futuro precisará 
entender de tecnologia mas, 
acima de tudo, deverá saber 
se conectar com a sociedade 
e gerar progresso para todas 
as partes interessadas. 

Conectividade é um produto 
da tecnologia e contribui para 
ambientes mais inclusivos, 
onde colaboradores à distância 
podem participar ativamente 
de processos e gerar soluções 
em conjunto. E se os funcio-
nários precisarão dessas com-
petências, você pode imaginar 
como serão os líderes? E o 
desafi o de liderar pessoas que 
não estarão necessariamente 
sentadas em um escritório? 

Será imprescindível saber 
medir e recompensar pesso-
as em um ambiente virtual, 
conectar e integrar colabora-
dores para gerar resultados. 
As organizações e os líderes 
do futuro precisarão contri-
buir com o desenvolvimento 
de seus funcionários. Caberá 
a nós a criação de sistemas 
efi cazes para requalifi car as 
pessoas e torná-las capazes 
de se sustentarem nesta nova 
realidade. 

Como líderes, precisaremos 
contribuir e influenciar a 
sociedade para que a quarta 
revolução industrial não au-
mente as diferenças sociais e 
possa, de fato, colaborar com 
a humanidade.

(*) - É interculturalista, especialista 
em gestão de pessoas e liderança, 
consultora do Sistema Positivo de 

Ensino.

Luciana Gazzoni (*)

Os presidentes do Chile, 
Sebastián Piñera, e da Bolívia, 
Evo Morales, vêm sendo pres-
sionados a renunciar e têm 
enfrentado manifestações 
contrárias a seus governos. 
Apesar de enfrentarem pro-
testos por diferentes razões, 
ambos coincidem em que não 
pretendem renunciar a seus 
cargos. 

No Chile, os protestos come-
çaram no dia 17 de outubro, 
após o governo de Piñera ter 
aumentado o preço das pas-
sagens do metrô. 

Mesmo após o presidente 
ter voltado atrás e cancelado 
o aumento, as manifestações 
não cessaram. Piñera ainda 
anunciou pacotes de medidas 
para conter a insatisfação dos 
chilenos, mas o anúncio não 
acalmou os protestos. 

O Chile foi palco das ma-
nifestações mais violentas e 
numerosas dos últimos trinta 
anos. “Seguramente chegarei 
ao fi m do meu governo. Fui 
eleito democraticamente por 

Presidentes do Chile, Sebastián Piñera,

e da Bolívia, Evo Morales.

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado aprovou 
ontem (6) o projeto que re-
gulamenta o acesso público 
a informações cadastrais dos 
profi ssionais registrados em 
conselhos federais e regionais 
de fi scalização de profi ssões 
regulamentadas. Pelo projeto, 
os conselhos deverão disponi-
bilizar, gratuitamente, meios de 
acesso a informações cadastrais 
dos profi ssionais registrados. 

Entre os dados, deverão cons-
tar nome completo e fotografi a 
de rosto atualizada do profi s-
sional, seu número de registro, 
especialidade, se houver, e local 
principal de sua atividade, além 
de outras informações, a critério 
dos conselhos. O projeto tam-
bém estabelece a acessibilidade 
de conteúdo para pessoas com 
defi ciência.

O projeto foi apresentado 
pelo senador Veneziano Vital 
do Rêgo (PSB-PB), quando 
deputado. Na justifi cação da 
proposta, ele lembra que os 
conselhos profi ssionais são au-
tarquias especiais, integrantes 
da administração pública indi-
reta, responsáveis pelo registro 

Jorge Kajuru: “A medida 

torna possível checagem de 

informações básicas sobre 

habilitação profi ssional”.
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O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, leu em Plenário e 
encaminhou para análise da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) as três propos-
tas de emenda à Constituição 
apresentadas na terça-feira (5) 
pelo governo federal.

A primeira PEC, batizada 
de PEC Emergencial, altera o 
texto permanente da Consti-
tuição e o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre medidas per-
manentes e emergenciais 
do controle do crescimento 
das despesas obrigatórias de 
reequilíbrio fi scal no âmbito 
dos orçamentos fi scal e da 
seguridade social da União, e 
dá outras providências.

A segunda, batizada de PEC 
da Revisão dos Fundos, institui 
reserva de lei complementar 
para criar fundos públicos e 
extingue aqueles que não fo-
rem ratifi cados até o fi nal do 
segundo exercício fi nanceiro 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre,

leu as propostas em Plenário.

Medida 
Provisória 
acaba com 
monopólio 
da Casa da 

Moeda 
O presidente Jair Bol-

sonaro assinou na terça-
-feira (5) a Medida Provi-
sória que tira o monopólio 
da Casa da Moeda para 
a fabricação de papel-
-moeda, moeda metálica 
e cadernetas de passa-
porte e para a impressão 
de selos postais e fiscais 
federais e de controle fis-
cal sobre a fabricação de 
cigarros. A exclusividade 
para a prestação desses 
serviços acaba em 31 de 
dezembro de 2023.

De acordo com a nova 
regra, a Casa da Moeda, 
sob a supervisão e o acom-
panhamento da Receita, 
fica habilitada em caráter 
provisório, até 31 de de-
zembro de 2021, a prestar 
os serviços de integração, 
instalação e manutenção 
preventiva e corretiva 
dos equipamentos dos 
fabricantes de cigarro e a 
fornecer o selo fiscal para 
esses produtos. A MP será 
analisada por uma comis-
são mista formada por 
senadores e deputados.

Caberá à Receita definir 
os critérios e os procedi-
mentos de habilitação de 
empresas para o forneci-
mento dos equipamentos 
e para a prestação dos 
serviços. Ela também 
disciplinará o uso e os 
requisitos de segurança 
do selo especial, em papel 
ou em meio digital. O es-
tabelecimento industrial 
fabricante de cigarros e 
a pessoa jurídica contra-
tada responderão soli-
dariamente por eventual 
irregularidade no cum-
primento das obrigações 
relativas à instalação de 
equipamentos contado-
res de produção (Ag.
Senado).

O presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, disse ontem (6) que a inten-
ção é votar a reforma administrativa – a ser 
enviada pelo Poder Executivo – até julho 
de 2020. O pacote do governo Bolsonaro 
deve criar regras para futuros servidores, 
com diminuição de gastos e melhoria na 
qualidade do serviço público.

“Do meu ponto de vista, a parte da 
Câmara certamente estará aprovada até 
o fi nal do primeiro semestre do próximo 

ano”, disse, ao destacar que  a Câmara 
dos Deputados já tem feito uma análise 
com a consultoria Falconi para melho-
rar a efi ciência da gestão. Segundo ele, 
o objetivo da reforma administrativa é 
garantir a efi ciência do serviço público, 
além da economia.

“São dois eixos. Não é só gastar menos, 
é gastar bem. O Brasil hoje gasta muito e 
gasta mal. Você não vai tratar só do ponto 
de vista da economia, a reforma admi-

nistrativa parte da qualidade do serviço 
público”, explicou.

Informou ainda que os deputados 
devem acompanhar – formalmente ou 
informalmente – a tramitação no Senado 
do pacote enviado pela equipe econômica. 
São propostas que buscam frear emergen-
cialmente os gastos públicos, alterar regras 
de fundos e também rediscutir a divisão 
de recursos entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios (Ag.Câmara).

O município com menos 
de 5 mil habitantes e 
arrecadação própria me-

nor do que a receita total será 
incorporados por um vizinho. 
Além disso, serão apresentadas 
medidas para restringir ainda 
mais a criação de municípios, 
já difi cultada desde 1996. As 
receitas próprias dos municípios 
podem ser estimadas a partir da 
subtração, do total de receitas 
correntes, do montante de 
transferências correntes. eitas 
correntes.

O portal Ipeadata, do Ipea, 
mantém séries de dados sobre 
as fi nanças públicas municipais 
a partir de informações da Se-
cretaria do Tesouro Nacional. Do 
total de 5.596 municípios lista-
dos pelo IBGE, 263 (5%) foram 
excluídos da amostra por não 
apresentarem as informações do 
Tesouro referentes às receitas 
municipais. Para a apuração 
dos percentuais nos estados, 
considerou-se como base o total 
de municípios menos aqueles 
descartados anteriormente.

Assim, o cruzamento e a fi l-
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Cerca de 843 municípios poderiam ser atingidos pela sugestão da equipe econômica.
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Pacote sujeita 17% dos municípios à 
possível incorporação por vizinhos

Estimativa com base em dados de 2017, os últimos disponíveis para as fi nanças públicas municipais, 
indicam que 17% das pequenas cidades com baixo montante de receitas próprias poderiam ser 
atingidas pela proposta do Pacto Federativo, uma das medidas divulgada na terça-feira (5) pelo 
governo Bolsonaro

tragem dos dados disponíveis 
em 2017 mostra que pelo menos 
843 municípios com população 
residente igual ou inferior a 
5.000 habitantes e receitas 
próprias de até 10% do total 
poderiam ser atingidos pela 
sugestão da equipe econômica, 
sendo, por fi m, incorporados 
por um vizinho. Somados, esses 
843 municípios representavam 

2.832.963 habitante. Isso é o 
equivalente a 1,4% da população 
total do Brasil.

Em termos proporcionais, o 
estado com municípios mais 
sujeitos a essa medida é To-
cantins, com quase metade 
do total (45%), ou 61 cidades. 
Em números absolutos, Minas 
Gerais aparece na primeira colo-
cação, com 193 cidades sujeitas 

à incorporação por localidades 
vizinhas, ou quase uma em cada 
quatro (23%). O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, disse 
que o assunto é polêmico, mas 
envolve a sustentabilidade fi scal 
dos municípios. Para a Confede-
ração Nacional dos Municípios e 
a Associação Brasileira dos Mu-
nicípios, o assunto não deverá 
avançar no Congresso (ABr).

Presidentes do Chile e da Bolívia 
afi rmam que não vão renunciar

uma grande maioria de chile-
nos”, disse Piñera em entrevista 
concedida à BBC.

Na Bolívia, Morales enfrenta 
manifestações desde 21 de ou-
tubro, dia seguinte às eleições 
gerais. Com uma apuração con-
fusa e com suspeitas de fraude 
eleitoral, Morales foi eleito 
em primeiro turno para o seu 
quarto mandato consecutivo. 
Em um primeiro momento, a 
oposição pedia que as eleições 
fossem a segundo turno. 

No entanto, com o passar 
dos dias e as crescentes 
manifestações, os opositores 
recrudesceram o discurso e 
passaram a pedir o cancela-
mento das eleições, um novo 
pleito e a renúncia de Morales.

“Que renúncia? Aqui vamos 
cumprir a Constituição e fazer 
cumprir o voto do povo boli-
viano. O grande problema que 
alguns grupos têm é que eles não 
aceitam o voto do movimento in-
dígena”, afi rmou Morales (ABr).

Propostas do Plano Mais Brasil 
foram encaminhdas à CCJ

subsequente à promulgação 
dessa emenda constitucional. 
A terceira é a chamada de PEC 
do Pacto Federativo. Ela altera 
24 artigos das Constituição e 
quatro do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
além de acrescentar novos 
dispositivos ao texto.

“Essas três propostas de 
emenda à Constituição são as 
propostas apresentadas pelo 
líder do governo, senador 
Fernando Bezerra Coelho, que 
foram as matérias entregues 
hoje por Sua Excelência o pre-
sidente da República”, explicou 
Davi (Ag.Senado).

Mais transparência em 
cadastros de conselhos 

profi ssionais

e pela fi scalização do exercício 
da respectiva profi ssão. 

Na avaliação do relator, sena-
dor Jorge Kajuru (Cidadania-
-GO), o projeto fi xa uma im-
portante regra de transparência 
para os conselhos profi ssionais, 
conferindo à população em 
geral condições para acessar in-
formações relevantes a respeito 
dos profi ssionais inscritos. “A 
medida torna possível que os 
usuários dos serviços desses 
profi ssionais façam a checagem 
de informações básicas sobre a 
sua habilitação”, afi rmou o re-
lator no parecer (Ag.Senado).

Maia: intenção é votar reforma administrativa até julho de 2020
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Na nuvem, as 

organizações seguem 

vulneráveis a ataques 

de negação de serviço, 

roubo de credenciais, 

vazamento de dados, 

falhas de confi guração, 

acessos concedidos de 

forma errônea etc.

A defi nição da estratégia 
de segurança a ser 
adotada começa pelo 

entendimento das respon-
sabilidades do provedor em 
função do modelo de serviço 
(IAAS, PAAS e SAAS) ado-
tado e passa pela avaliação 
de mecanismos capazes de 
mitigar os riscos identifi-
cados. Quais as soluções 
disponíveis? Como essas 
soluções podem integrar uma 
estratégia de segurança para 
nuvem? 

Em parte, as respostas 
para essas perguntas estão 
na adoção de tecnologias 
como Cloud Access Security 
Brokers (CASBs), Cloud 
Workload Protection Pla-
tforms (CWPP) e Cloud Se-
curity Posture Management 
(CSPM). De acordo com a 
consultoria Gartner, essas 
tecnologias fornecem visibi-
lidade do uso geral de apli-
cativos em nuvem, proteção 
de dados e governança para 
aplicativos em nuvem (SaaS) 
sancionados ou não. Em geral 
as soluções de CASB contam 
com os seguintes recursos: 

• Visibilidade: fornecem 
uma visão consolidada do 
uso do serviço de nuvem de 
uma organização e dos usu-
ários que acessam dados de 
qualquer dispositivo. 

• Segurança de dados: ca-
pacidade de aplicar políticas 
de segurança centradas em 
dados para impedir ativida-
des indesejadas com base na 
classifi cação, na descoberta 
de dados e no monitoramen-
to das atividades do usuário 
quanto ao acesso a essas 
informações confi denciais ou 
escalonamento de privilégios. 

• Proteção contra ame-

aças: impedem que dispo-
sitivos, usuários e versões 
de aplicativos indesejados 
acessem os serviços de nu-
vem, fornecendo controles 
de acesso adaptáveis. 

• Conformidade: con-
tribuem para assegurar e 
identifi car qualquer desvio 
em relação a marcos legais, 
como, por exemplo, aqueles 
que visam à proteção de da-
dos pessoais. 

Embora agentes de segu-
rança de acesso à nuvem 
sejam normalmente emprega-
dos para proteção em SaaS, 
a integração com outros 
mecanismos de segurança 
tem proporcionado o uso, 
ainda em estágio inicial, do 
CASB tanto em PaaS quanto 
IaaS. Com o crescimento do 
mercado de IaaS surgiu a 
necessidade de proteger as 

cargas de trabalho que mi-
gram dos datacenters para 
fornecedores de IaaS, como 

AWS e Azure. 
Controle e isolamento de 

aplicações, anti-malware, 
gerenciamento da integrida-
de de arquivos, inventário de 
workloads e detecção e ações 
de remediação para evitar va-
zamento de dados, são alguns 
dos recursos disponíveis em 
Cloud Workload Protection 
Platforms. CWPPs oferecem 
para o modelo de IaaS práti-
cas de segurança conhecidas 
nos modelos tradicionais de 
computação e estão em plena 
evolução, embora ainda não 
se encontrem no mesmo nível 
de maturidade das soluções 
de CASB. 

Já as soluções para Cloud 
Security Posture Manage-
ment buscam reduzir o risco 
de falhas de confi guração, 
que são as que têm gerado 
inúmeros incidentes de vaza-
mento de dados amplamente 
noticiados nos últimos meses. 
Com uma solução de CSPM, 
as organizações ampliam a 
visibilidade sobre os recur-
sos que estão na nuvem e 
podem de forma ágil verifi car 
se as confi gurações de seus 
ambientes estão de acordo 
com práticas e estruturas de 
mercado.

Assim, podem atestar, por 
exemplo, que foram imple-
mentados todos os controles 
necessários para proteger 
determinado serviço ou iden-
tifi car lacunas em relação às 
confi gurações recomendadas 
para cada recurso. Em um 
ambiente dinâmico como a 
nuvem, soluções de CSPM 
possibilitam a realização de 
uma avaliação do nível de 
conformidade de ambientes 
híbridos de forma ágil e 
confi ável. 

Além disso, algumas ofertas 
do mercado integram análise 
e correção de vulnerabilida-
des e outros recursos que 
permitem identifi car ou vi-
sualizar ataques. O mercado 
de soluções para assegurar 
proteção na nuvem está em 
pleno desenvolvimento e 
muitas novidades ainda de-
vem surgir. 

Enquanto isso, as organiza-
ções devem estruturar suas 
estratégias de segurança para 
nuvem levando em conside-
ração suas necessidades e as 
capacidades, a abrangência e, 
principalmente, as limitações 
de soluções como CASB, 
CWPP e CSPM. 

(*) - É sócio e diretor de Segurança 
Cibernética da Service IT, integradora 

de soluções e serviços de TI 
especializada em outsourcing e 

consultoria. 
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Dalton Oliveira (*)

A tecnologia aplicada aos 
carros e a mobilidade 
tem se tornado cada vez 

mais iminente. Ao mesclar com 
tecnologias emergentes como 
a internet das coisas (IoT), a 
inteligência artifi cial (IA), o 
machine learning (ML) e o deep 
learning (DL), os benefícios ge-
rados vão muito além daqueles 
relacionados à experiência do 
usuário, como a redução de 
acidentes e a possibilidade de 
prever a hora certa para a revi-
são ou manutenção dos carros. 

Elas também permitem a 
coleta de informações que po-
dem trazer insights sobre novos 
modelos de negócios (mesmo 
para as marcas existentes), 
oportunidades para empreen-
dedores desenvolverem pro-
dutos e serviços e até prover 
informações para os governos 
com dados gerados para tomar 
decisões mais efi cazes e com 
maior agilidade. Isso traz mais 
efi ciência nas operações e eco-
nomia aos cofres públicos. Em 
outras palavras, este é um novo 
estilo de vida para os usuários 
e para novos negócios que vão 
surgindo tão rápido quanto 
podemos imaginar. 

Ao criar um ecossistema com-
plexo para lidar com grandes 
volumes de dados totalmente 
conectados em tempo real, os 
carros autônomos podem cole-
tar, processar, enviar e receber 
dados para a tomada de decisões. 
Ao circularem nas ruas, por 
exemplo, eles podem prover 
informações, com dados relevan-
tes, às prefeituras e quem mais 
estiver interessado em trabalhar 
em conjunto para construir uma 
comunidade melhor. 
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Carros autônomos serão aliados 
na administração das cidades

Tecnologias desenvolvidas para criar carros autônomos podem coletar dados de grande utilidade para 
a implantação de políticas públicas de mobilidade e até zeladoria urbana

Os benefícios gerados vão muito além daqueles relacionados à experiência do usuário. 

Quando os carros autônomos 
identificarem buracos, por 
exemplo, eles poderão não 
só ajustar suas velocidades 
para causar menor dano ao 
veículo, mas também notifi car 
a prefeitura sobre a localização 
e o tipo dos buracos para que 
providências sejam tomadas. 
Já quando identifi cam lomba-
das, poderão notifi car a pre-
feitura para analisar e cruzar 
essas informações com outras 
igualmente relevantes, como 
áreas com alta incidência de 
acidentes versus o número de 
lombadas existentes, e fazer 
outras análises a partir daí. 

Considerando a área de uma 
cidade dividida em 2 quadran-
tes com características muito 
semelhantes, ao notar que o 
usuário de um carro conectado 
(CC1) em um quadrante (Q1) 
vai para manutenção com maior 
frequência do que o de outro 
usuário do mesmo modelo de 
carro conectado (CC2) em ou-
tro quadrante (Q2), é possível 

cruzar estes dados para chegar a 
algumas conclusões. Com estas 
informações, por exemplo, sabe-
mos que a velocidade média em 
Q1 é maior que em Q2; o tempo 
médio entre o ponto de origem e 
o ponto de destino também são 
diferentes, bem como o consu-
mo médio de combustível e as 
mudanças de marchas.

Com base nos poucos dados 
mostrados, parece que as ruas 
dos quadrantes Q1 e Q2 não são 
tão semelhantes como deve-
riam ser. Algumas das medidas 
que poderiam ser tomadas para 
mitigar os pontos levantados 
no parágrafo anterior e auxiliar 
na construção de uma cidade 
inteligente por meio das infor-
mações enviadas pelos carros 
autônomos poderiam ser, por 
exemplo, a criação de mais pos-
tos de combustível em Q1 ou a 
criação de um tipo de lombada 
capaz de transferir a energia do 
impacto mecânico dos pneus 
dos carros para engrenagens 
conectadas e, assim, gerar ener-

gia elétrica. As possibilidades 
de melhorias e novos insights 
trazidos pela geração de dados 
dos carros autônomos podem 
ser inúmeras. 

O advento do termo “cidade 
inteligente” não deve se restrin-
gir a tecnologia apenas, mas sim 
na capacidade de transformar 
dados em soluções e melhor 
experiência para os cidadãos, 
pois quando falarmos de da-
dos, big data, nuvem, banco de 
dados e coisas relacionadas, o 
importante é ter em mente que 
dados e números, por si mes-
mos, não nos contam histórias, 
mas nos trazem os insumos 
necessários para a elaboração 
de uma análise qualitativa, que 
vai construir histórias com base 
em um contexto conhecido. 

A tecnologia não é fi m, a 
tecnologia é meio.

(*) - É membro do comitê de cidades 
inteligentes da Associação Brasileira 

de Internet das Coisas (ABINC) e 
Consultor Global em Transformação 
Digital para a Wardston Consulting.

A Mercedes-Benz do Brasil 
acaba de inaugurar a primeira 
Fazenda Urbana instalada 
dentro de uma indústria no 
mundo. Localizada na fábrica 
de veículos comerciais de São 
Bernardo do Campo, a produ-
ção de verduras é 100% livre 
de agrotóxicos para consumo 
nos restaurantes da Empresa. 

A iniciativa inédita de plan-
tar hortaliças em um parque 
fabril dedicado à produção de 
caminhões e ônibus, tem como 
foco principal proporcionar uma 
alimentação de mais qualidade 
aos colaboradores. É a aplicação 
do conceito “farm to table”, ou 
seja, da fazenda para a mesa com 
a procedência dentro de casa. 
Além disso, permite que a em-
presa contribua ainda mais com 
a preservação do meio ambiente. 

Isso porque a produção na 
estufa, ao lado do restaurante, 
elimina o desperdício de ali-
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A primeira Fazenda Urbana instalada 
dentro de uma indústria no mundo

A iniciativa tem como foco principal proporcionar uma 

alimentação de mais qualidade aos colaboradores.

mentos durante o transporte 
e tem zero emissão de CO2. 
“O projeto reúne vários pilares 
que norteiam todas as ativida-
des do Grupo Daimler, como 
inovação, sustentabilidade, 
saúde e responsabilidade so-

cial”, ressalta Carlos Santiago, 
vice-presidente de Operações 
da Mercedes-Benz do Brasil.  

O projeto é inovador em 
muitos sentidos. A Merce-
des-Benz uniu-se à BeGreen, 
startup mineira que dedica-se 

a produzir alimentos de forma 
sustentável. Juntas, levaram 
adiante a parceria entre uma 
empresa da indústria automoti-
va e uma startup em um projeto 
de sustentabilidade. A empresa 
cedeu o espaço na fábrica e a 
BeGreen gerencia todo o pro-
cesso de produção e também é 
responsável pela administração 
da rotina da Fazenda Urbana. 

Ajustes estão sendo feitos no 
cardápio para incluir mais op-
ções de saladas e a utilização de 
temperos frescos na prepara-
ção dos pratos. Entre as verdu-
ras cultivadas estão alface baby 
(verde e roxa) com sementes 
importadas da Holanda, rúcula, 
espinafre, agrião e chicória. Os 
temperos são salsinha, hortelã, 
cebolinha, coentro, manjericão 
e sálvia. Em uma segunda eta-
pa serão produzidos legumes 
como tomate e berinjela (AI/
Mercedes-Benz). 

A campanha Papai Noel dos Correios foi lançada ofi cialmente 
na brinquedoteca do Hospital do GRAACC (Grupo de Apoio 
ao Adolescente e Criança com Câncer). As crianças que estão 
em tratamento no hospital viram a chegada do Papai Noel e 
entregaram as suas cartinhas em mãos ao Bom Velhinho.

Durante a campanha, os Correios receberão as cartinhas de 
crianças que enviaram seus pedidos diretamente ao Papai Noel 
e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 
5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras, tais 
como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. 
A adoção pelos padrinhos é feita da mesma maneira em todo 
o Brasil. 

As cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. 
Em seguida, são disponibilizadas nas unidades da empresa. 
No entanto, os Correios não distribuem cartas para adoção 
diretamente à população, em suas residências. As cartinhas 
do Papai Noel dos Correios fi cam disponíveis apenas nos 
locais indicados no blog da campanha. E para que a empresa 
possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os 
padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados 
pelos Correios que, posteriormente, realizam a distribuição. 
Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar 
a observância desse critério, o endereço da criança nunca é 
divulgado ou informado ao padrinho. Todas as informações 
sobre esta corrente de solidariedade estão em: (http://blog.
correios.com.br/papainoeldoscorreios).

Quem preferir ainda pode adotar cartinhas pela internet 
em 11 capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curi-
tiba Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador 
e região metropolitana de São Paulo. Para fazer a adoção 
online, basta acessar o blog da campanha e apadrinhar o 
pedido de uma criança. A entrega do presente deve ser feita 
pelo padrinho no ponto indicado pelos Correios, que levarão 
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Lançada a Campanha Papai Noel dos Correios 2019

As cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas.

o presente até a criança. 
Em 2019, a maior ação de responsabilidade social dos Cor-

reios completa 30 anos de existência. Ao longo dessas três 
décadas, a campanha conseguiu atender ao pedido de mais 
de 6 milhões de cartinhas – muitas delas com histórias emo-
cionantes de solidariedade.

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados 
que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas 
por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. 
Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e 
enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação 
foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando 
em um projeto corporativo dos Correios (ABr).

1ª VC – Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008051-
18.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) PAMELA RODRIGUES DA SILVA, Brasileiro, RG 45122916, CPF 343.458.718-75, 
com endereço à Rua Apucarana, 1695, Tatuape, CEP 03311-001, São Paulo – SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC – Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
20.416,28, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2019. 

3ª VC - Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008753-
73.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIA 
CRISTIANE MAXIMINO, CPF. 276.229.988-85, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por AMC- Serviços Educacionais Ltda, foi determinada 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$ 48.338,81 (valor em 31/03/2019), sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%, ficando ainda 
ADVERTIDA, que, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 dias úteis, para que 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. 

9ª VC - Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021609-34.2014. 
8.26.0001 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURICIO 
ANTONIO DE OLIVEIRA (CPF. 309.015.058-11) que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe 
ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$4.246,26 (Jul/2014), oriundos do Instrumento 
Particular de Confissão de Dívida, firmando entre as partes e não pago. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias embargue ou, reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 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 10 de julho de 2019. 
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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

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LEONARDO ANDRADE DE ASSIS, profi ssão: operador de máquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Francisco de Assis e de Roseane Andrade da 
Silva. A pretendente: REBECA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: operada 
de máquina, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa da Silva e de 
Edineusa Aparecida Rodrigues da Silva.

O pretendente: HALLAN VIEIRA ROCHA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Flavio Vieira e de Edimiciana Vieira Rocha. A 
pretendente: JESSICA CESAR FERNANDES, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/02/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel José Fernandes e de Maria José Cesar da Silva.

O pretendente: CALCEAN ALMEIDA RÊGO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Jacaré, MA, data-nascimento: 25/04/1976, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa Rêgo e de Mariza Almeida Rêgo. A pretendente: ROSANA 
RAMOS DE LIMA, profi ssão: atendimento ao cliente, estado civil: solteira, naturalidade: Barra 
do Corda, MA, data-nascimento: 17/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Leite Lima e de Anaiza Ramos de Lima.

O pretendente: CAIQUE PINHEIRO DE SOUSA, profi ssão: analista comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/06/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Valmor Dias de Sousa e de Marileuza Pinheiro de Sousa. A preten-
dente: ANDREA MENDES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Santana da Silva e de Joana Francisca Mendes da Silva.

O pretendente: DANILO EVANGELISTA OLIVEIRA, profi ssão: desenhista projetista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valvi Rocha Oliveira e de Zilma Evangelista 
Pereira. A pretendente: PALOMA GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de compras, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Soares de Oliveira e de Maria da 
Gloria Ferreira Gomes.

O pretendente: JOÃO VITOR SANTOS ABREU, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Abreu Neto e de Aldeci Santos Paixão. A pretendente: THAYS 
BRIENZO TEIXEIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Alberto Brienzo Teixeira e de Maria Alvaneide Almeida da Silva.

O pretendente: VICTOR HUGO DE MELO SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosenildo Amancio da Silva e de Débora Lima de Melo 
Silva. A pretendente: MIRIAN DE LIMA PATRICIO, profi ssão: digitadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 31/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Esequiel dos Santos Patricio e de Algenice de Lima Patricio.

O pretendente: DARLEY SOUZA FERREIRA, profi ssão: ligador, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Davi de Lima Ferreira e de Maria das Graças Santos Souza. A pretendente: 
THAIS ANDRESSA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Djalma Lameu dos Santos e de Adriana Celestina Lagares dos Santos.

O pretendente: LEANDRO MAURICIO DE LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1990, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio Mauricio de Lima e de Rosangela Fatima Lima. A pretendente: 
ALINE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itabuna, BA, data-nascimento: 18/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antônio da Conceição Santos e de Adesuíta Ferreira Oliveira.

O pretendente: JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES, profi ssão: marceneiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1997, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Edgar Alves de Almeida e de Cristiane Silva de Oliveira. A pretendente: 
GIOVANNA DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: modelista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira e de Marcia de Oliveira Pereira.

O pretendente: LEONARDO LIOLINO DO NASCIMENTO, profi ssão: sonoplasta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio do Nascimento e de Lindinalva Liolino da 
Silva. A pretendente: ANNA STEVAM RIBEIRO CORREA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma da Silva Correa e de Galdina Maria Ribeiro Correa.

O pretendente: BRUNO FRANCISCO FERIA PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Nonato Pereira e de Adriana Aparecida Feria. 
A pretendente: LALESKA MARJORYE SOBRINHO NUNES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flávio Ribeiro de Carvalho Nunes e de Katia Goreth Sobrinho.

O pretendente: MATHEUS CUNHA DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de André dos Santos e de Yara Oliveira Theofi lo. A preten-
dente: REBECA KAROLINE XAVIER DA SILVA, profi ssão: analista clínico, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dinael Xavier da Silva e de Jaqueline Vieira das Neves.

O pretendente: LUIS CÉLIO MARTINS CHAGAS, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 28/07/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pergentino Fernandes Chagas e de Iraci Martins Chagas. A 
pretendente: ELISÂNGELA BRAGA DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Souza dos Santos e de Edite Braga dos Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO AGUIAR PAULINO COIMBRA, profi ssão: operador de cen-
tral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arceno Paulino Coimbra e de Elisabeth 
Aguiar Coimbra. A pretendente: LUANA COSTA PERUCHI, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvério Peruchi e de Marisa Dias da Costa Peruchi.

O pretendente: FERNANDO VELOSO ROCHA PINTO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1991, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, fi lho de Arnaldo Rocha Pinto e de Cleide Rosa Veloso. A pretendente: MARIANE 
DOS ANJOS COSTA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio dos Santos Costa e de Joana dos Anjos Costa.

O pretendente: OEWERTON RAMOS DE ALMEIDA, profi ssão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1977, residente e domiciliado em 
Poá, SP, fi lho de Edgardo Ramos de Almeida e de Lindalva Batista de Almeida. A pretendente: 
REGIANE DE SOUZA SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Antonio dos Santos e de Maria das Graças de Souza Santos.

O pretendente: MIGUEL DE JESUS FERREIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 08/05/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Pedro Ferreira e de Maria Clara de Jesus. A pretendente: 
ANA BRITO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Valença, 
BA, data-nascimento: 02/02/1954, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Brito dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Alagoinha, PE, data-nascimento: 26/07/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Inácio da Silva e de Luzia Petronila de Figueiredo. 
A pretendente: CLÁUDIA SOLEDADE PRATA, profi ssão: atendente de higiene, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gentil Gonçalves Prata e de Maria Helena Soledade Prata.

O pretendente: EDIO JOSÉ PEREIRA, profi ssão: lavrador, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Garça, SP, data-nascimento: 02/06/1959, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Wilson José Pereira e de Virgilina Pereira Maciel. A pretendente: RAQUEL DA 
NOBREGA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Mairiporã, SP, data-nas-
cimento: 12/02/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Nobrega e de Ignez Penha Nobrega.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: garçom, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1994, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rizomar Xavier da Silva e de Lieci Pereira de Souza. A pretendente: 
STELAINE ANDRADE DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joel Soares da Silva e de Cristina Maria de Andrade.

O pretendente: WILBER DIAS RODRIGUES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar de Souza Rodrigues e de Rosana Pereira Dias 
Rodrigues. A pretendente: CRISEVELYN ALVES MOREIRA, profi ssão: monitora de 
qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Andrade Moreira e de 
Narcia Alves de Almeida.

O pretendente: WILSON JARDIM DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Augusto da Silva e de Maria Celia Jardim da Silva. A 
pretendente: JULIA GÓES LOPES, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aldo José Lopes e de Roselita Maria Cardoso Góes Lopes.

O pretendente: IVAN BORGES FRANÇA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Borges de Oliveira e de Maria Zelia 
Santos de Oliveira. A pretendente: JULIANNY SALVIANO DA SILVA, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Pedro da Silva e de 
Maria Zenilma Galdino Salviano.

O pretendente: LEONARDO SILVA DE SOUZA, profi ssão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pequeno de Souza e de Socorro Geralda 
da Silva. A pretendente: SUSANE CORDEIRO SILVA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 29/03/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Vital da Silva e de Maria do 
Socorro Cordeiro Silva.

O pretendente: RUBENS SOUZA SILVA, profi ssão: serviços gerais, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1986, residente e domiciliado nesta Ca-
pital, SP, fi lho de Antonio Francisco Souza Silva e de Umbelina Souza Santos. A pretendente: 
ROSILENE DE FÁTIMA GONÇALVES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteira, naturalidade: Varginha, MG, data-nascimento: 27/02/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Feliciano Gonçalves e de Francisca Lourenço Gonçalves.

O pretendente: SÓSTENES FREITAS DE ANDRADE, profi ssão: analista de recursos 
humanos, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Josue de Andrade e de 
Odete Rocha de Freitas de Andrade. A pretendente: ALINE CRISTINA SILVA DE MORAES, 
profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Fernandes de 
Moraes e de Silmara Cristina Silva de Moraes.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: 1/2 ofi cial de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/03/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Rodrigues e de Dilce 
Rosa dos Santos. A pretendente: ESTER BARBOSA BARRETO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo da Silva Barreto e de Simone Adélia Barbosa.

O pretendente: DAVID WILLIAN SANTOS DE ARAUJO, profi ssão: cobrador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Welby Alves de Araujo e de Lucineia Alves 
dos Santos. A pretendente: BRENDA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: designer de 
sombrancelha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Narcizo de Souza Passos e de 
Angela Aparecida Pereira dos Santos.

O pretendente: MARCONDES BATISTA DE SANTANA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Antas, BA, data-nascimento: 28/10/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João José de Santana e de Lúcia Pereira Batista. A pretendente: 
CIBELE LOUREIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nunes Loureiro da Silva e de Donata Alcina de Oliveira Silva.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO RIBEIRO MARQUES, profi ssão: açogueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Firmino Marques e de Josefa Ribeiro Marques. A 
pretendente: CRISTINA SOUZA DE JESUS, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dimas de Jesus e de Maria do Carmo Souza de Jesus.

O pretendente: WEVERTON KAIK SOUZA DA CRUZ, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Antonio da Cruz e de Viviane de Souza Fonseca. 
A pretendente: LAYNNE MOURA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Agostinho da Silva e de Maria dos Santos de Moura Freitas.

O pretendente: UBALDINO AUGUSTO GUIMARÃES FILHO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 07/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubaldino Augusto Guimarães e de Ana Angelica de Alcantara. A 
pretendente: MARIA LÚCIA MATIAS DA SILVA, profi ssão: agente operacional, estado civil: 
solteira, naturalidade: Girau do Ponciano, AL, data-nascimento: 09/11/1983, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oscar José da Silva e de Maria Matias de Oliveira.

O pretendente: JORGE MARQUES DOS SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 24/12/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Inacio dos Santos e de Nailza Oliveira 
dos Santos. A pretendente: RENATA CARLOS DE SOUZA, profi ssão: administradora de 
empresa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Leonardo de Souza e de 
Dalva Carlos dos Santos de Souza.

O pretendente: DIVALDO PURIFICAÇÃO NASCIMENTO, profi ssão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1971, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Policarpo Purifi cação Nascimento e de Joselita dos 
Santos Nascimento. A pretendente: FATIMA REGINA CONCEIÇÃO BARBOSA, profi ssão: 
encarregada de limpeza, estado civil: viúva, naturalidade: Morpará, BA, data-nascimento: 
10/01/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildeto Bispo de 
Souza e de Ana Francisca da Conceição.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DE MORAES FILHO, profi ssão: alfaiate, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Valparaíso, SP, data-nascimento: 25/11/1954, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de José Francisco de Moraes e de Apparecida Pistillo de Moraes. A 
pretendente: CRISTINA SOUSA SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 27/01/1967, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira Santos e de Rita Sousa Santos.

O pretendente: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Capelinha, MG, data-nascimento: 18/10/1943, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Domingos Rodrigues dos Santos e de Jacinta Alves de Macedo. A pretendente: 
MADALENA GOMES CABRAL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de 
Espirito Santo, PE, data-nascimento: 15/01/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rael Gomes Cabral e de Blandina Gomes Cabral.

O pretendente: RICARDO PEREIRA LOBO, profi ssão: ajudante de óbras, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Missão Velha, CE, data-nascimento: 28/05/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lôbo de Brito e de Ana Pereira Lobo. A pretendente: 
SANDRA ELISAMA PAULO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Juquiá, 
SP, data-nascimento: 02/12/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Zedequias Ribeiro de Paulo e de Marlene de Faria Paulo.

O pretendente: ANTÔNIO VIEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, naturalidade: 
Monte Azul Paulista, SP, data-nascimento: 05/07/1942, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eduardo José Vieira e de Idalina Maria de Jesus. A pretendente: MARIA 
DA PAZ GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: 
Uauá, BA, data-nascimento: 24/01/1953, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Emilio Gonçalves da Silva e de Maria Dolores Gonçalves da Silva.

O pretendente: CLAUDECIR NOGUEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santa isabel do Ivaí, PR, data-nascimento: 26/05/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Nogueira e de Ozita Cunha Nogueira. A preten-
dente: ANTONIA MARGARETE BARROS DA SILVA, profi ssão: auxiliar em enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 22/03/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz da Silva e de Maria Luzia da Silva.

O pretendente: LEONARDO ROCHA DO CARMO, profi ssão: técnico de laboratório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ponte Nova, MG, data-nascimento: 30/01/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues do Carmo e de Maria Luzia da 
Rocha do Carmo. A pretendente: SARA ABIAKI ANDRADE SOUZA, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Segobi de Souza e de Clarice Abiaki 
de Andrade Souza.

O pretendente: PAULO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Estevam dos Santos e de Marlete Rodrigues Silva. 
A pretendente: JULIANA DE JESUS ALMEIDA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1999, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Genalvo Assis de Almeida e de Ester Candido de Jesus Almeida.

O pretendente: WLADIMIR RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/05/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adonias Rodrigues de Souza e de Regina Maria Ma-
chado de Souza. A pretendente: THAÍS MENDES DE ARAUJO, profi ssão: cirurgiã dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noaldo Ferreira de Araujo e de Maria Zilar 
Mendes Madureira de Araujo.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ SANTANA NETO, profi ssão: agricultor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra do Choça, BA, data-nascimento: 04/10/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Pereira da Silva e de Otavina Rosa de Jesus. 
A pretendente: ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 30/07/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Pedro de Lima e de Maria Ana de Lima.

O pretendente: MICHELE DE SOUZA FREITAS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco Moraes de Freitas e de Ana Maria de Souza 
Freitas. A pretendente: JOSEFA DAS DORES PEQUENO, profi ssão: empresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 12/03/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pequeno da Silva e de Rita Augusta da Silva.

O pretendente: MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: borracheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Fernandes de Oliveira e de Maria do Carmo de 
Oliveira. A pretendente: THAÍS NAYARA MAGALHÃES ALVES, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Alves e de Cilene da Silva Magalhães Alves.

O pretendente: LUCAS FERNANDES FERREIRA, profi ssão: operador de sonda, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 27/06/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jocimar Batista Ferreira de Andrade e de Francisca Fernandes 
de Almeida Neta Ferreira. A pretendente: THAIS SILVA MATEUS, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1994, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Mateus e de Eliane Carlos de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS GONÇALVES OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Silva Oliveira e de Flávia Gonçalves 
de Souza Oliveira. A pretendente: STEFANIE BATISTA DA SILVA, profi ssão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, data-nascimento: 
23/02/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Manoel Batista da Silva e de 
Vaneilda Critovao Feitosa.

O pretendente: BRUNO ALVES CERNICHIARO, profi ssão: auxiliar físcal, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Cernichiaro e de Adriana Maria Alves Cernichiaro. A 
pretendente: JOYCE DO NASCIMENTO PEREIRA, profi ssão: assistente administrativa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Machado Pereira e de Sandra 
Maria do Nascimento Pereira.

O pretendente: EDUARDO DE SOUSA TEIXEIRA, profi ssão: projetista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/06/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco Teixeira e de Domingas de Sousa 
Teixeira. A pretendente: KÁTIA DE JESUS MATOS, profi ssão: porteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 01/08/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinalva de Jesus Matos.

O pretendente: AUGUSTO DAVID NASCIMENTO CABRAL DOS SANTOS, profi ssão: 
ajudante de confecção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/03/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Cabral dos 
Santos e de Andreia Nascimento. A pretendente: VITORIA MARIA OLIVEIRA DUARTE, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
17/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilsom Duarte e de 
Meire Aparecida de Oliveira Duarte.

O pretendente: ANTONIO DA SILVA ALVINO, profi ssão: armador de ferragem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra do Corda, MA, data-nascimento: 22/07/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alvino da Silva e de Elza da Silva Alvino. 
A pretendente: KEILA AQUINO DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1986, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinaldo Lino dos Santos e de Ednalva de Aquino dos Santos.

O pretendente: DANIEL DA SILVA PEREIRA, profi ssão: cabista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 03/06/1991, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Dimas da Silva Pereira e de Zulmira Batista Pereira. A pretendente: 
ALINE FERREIRA DUARTE, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anilton Aparecido Duarte e de Josefa Maria Ferreira.

O pretendente: LUIZ RICARDO REIS MOTTA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1991, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Motta e de Sandra Cristina da Silva Reis Motta. A pretendente: 
THAÍS OLIVEIRA MONTEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Dorgival José Ferreira Monteiro e de Edileusa Maria de Oliveira Monteiro.

O pretendente: RAYCK RYCHELLI LOPES DOS SANTOS, profi ssão: fi scal de linha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 22/08/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lidia Lopes dos Santos Filha. A pretendente: MAYARA 
SOUZA FELIX DA CRUZ, profi ssão: Autômona, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcos Felix da Cruz e de Rita de Cássia Souza da Cruz.

O pretendente: PAULO ROBERTO SEBASTIÃO DA SILVA, profi ssão: supervisor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Sebastião da Silva e de Isabel Morena Santos da 
Silva. A pretendente: KELLY INACIO DE PAULA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Eli Inacio de Paula e de Marcia Ribeiro de Souza.

O pretendente: JUVENAL DA CRUZ, profi ssão: prevenção de perdas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose João da Cruz e de Maria Augusta Raimualdo da Cruz. A 
pretendente: GABRIELY TORRES QUESSADA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/2001, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Bruno Nogueira Quessada e de Cristiane Torres Santoro.

O pretendente: ANDRE MENESES DOS SANTOS, profi ssão: assistente de diagramação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Fernandes dos Santos e de Helba 
Regina Meneses de Lima. A pretendente: NATALIA VALIM SEVERO SILVA, profi ssão: auxiliar 
de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dalmiro Severo Silva e de Nicéia 
de Assis Valim Silva.

O pretendente: ERIVELTON GUEDES DA SILVA, profi ssão: sub encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 24/08/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Ramos da Silva e de Vera Lucia Guedes da 
Silva. A pretendente: CARINE FABIANE DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cachoeiro de Itapemirim, ES, data-nascimento: 24/03/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edleuza Alves de Almeida.

O pretendente: LOURIVAL MOURA DE FREITAS, profi ssão: ajudante de serviços diversos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 03/08/1969, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José de Freitas e de Maria da Conceição 
Moura. A pretendente: GENILDA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 11/12/1955, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flodoaldo Pereira da Silva e de Hermínia Rosa de Oliveira.

O pretendente: JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA, profi ssão: técnico de laboratório, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 15/05/1998, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de José Oscar Ferreira e de Severina Maria da 
Silva. A pretendente: ESTEPHANI ALMEIDA ISIDORO DA SILVA, profi ssão: assistente de 
secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Isidoro da Silva e de Aureci 
Almeida da Silva.

O pretendente: DANIEL RODRIGO SILVA NAVARRO, profi ssão: analista de redes pleno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/07/1991, residente 
e domiciliado em Cotia, SP, fi lho de Ely Samuel Navarro e de Luciana Lino da Silva. A preten-
dente: JAMILLE DE SOUSA ALVES, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itapetinga, BA, data-nascimento: 05/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Alves dos Santos e de Maria Gardenia de Sousa Alves.

O pretendente: FLÁVIO DA SILVA MELO, profi ssão: assistente de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1985, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Raimundo Batista de Melo e de Maria Aparecida da Silva Melo. A 
pretendente: LILIANE FELIPE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Nova Cruz, RN, data-nascimento: 04/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lourival Faustino da Silva e de Vera Lúcia Felipe da Silva.

O pretendente: JEAN RODRIGUES LEME DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/08/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Gomes da Silva e de Andréa Rodrigues Leme da Silva. 
A pretendente: ANA CHRISTINA RODRIGUES DE LIMA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rodrigues de Lima e de Maria Marluce Pereira.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: repositor de horte fruti, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 10/06/1990, residente e domi-
ciliado em Piracicaba, SP, fi lho de Marcia Regina da Silva. A pretendente: ANDRÉIA MARIA 
GONÇALVES VIEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Alberto Rodrigues Gonçalves Vieira e de Creusa Maria Gonçalves Vieira.

O pretendente: SERGIO GOMES DA SILVA, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enoque Gomes da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: 
MARGARETE GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 24/05/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Souza Braz e de Margarida Gonçalves de Souza.

O pretendente: ANDERSON DE AMARAL BONFAR, profi ssão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 19/07/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Fernandes Bonfar e de Yara Besson de 
Amaral Bonfar. A pretendente: EKATERINA GOCHEVNA VÓLKOVA, profi ssão: enge-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: Província de Smolensk, Rússia, data-nascimento: 
07/05/1995, residente e domiciliada em Moscovo, Rússia, fi lha de Gocha Andreevich Vólkov 
e de Olga Vladímirovna Vólkova.

O pretendente: FAGNER SOMBRA DE LIMA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Doutor Severiano, RN, data-nascimento: 26/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Reginaldo de Lima e de Maria Sombra da Silva 
Lima. A pretendente: AMANDA MARIA DO NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itapecerica da Serra, SP, data-nascimento: 26/02/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Amalia do Nascimento.

O pretendente: EMERSON MARIANO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1996, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Francisco Mariano da Silva e de Samira Pinheiro Oliveira da Silva. A pretendente: 
CÁSSIA DA SILVA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Francisco de Lima e de Cleuza Maria da Silva Lima.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Alves da Silva e de Iná da Silva. A pretendente: LÉIA 
LIMA PROFETA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/08/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel 
Manoel Profeta e de Otilia Lima Profeta.

O pretendente: ALEXANDRE RAIMUNDO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/08/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo da Silva e de Janete Coelho Santos da 
Silva. A pretendente: GLAUCIA CRISTIANE CAVALCANTE, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diva Maria Cavalcante.

O pretendente: FELIPE MONTEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1991, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho 
de Manoel Alves Monteiro e de Erenilva Alves Monteiro. A pretendente: DEBORA SILVA DE 
ANDRADE, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
de Andrade e de Sueli Gama da Silva de Andrade.

O pretendente: MARCIO GERMANO RAMOS, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitória, ES, data-nascimento: 30/08/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Ramos e de Maria da Conceição Germano 
Ramos. A pretendente: JOSINETE CANDIDO DOS SANTOS, profi ssão: assistente de 
políticas públic, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 05/01/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Vital dos Santos e de 
Demetria Candido dos Santos.

O pretendente: MAURÍCIO NASCIMENTO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Itapetinga, BA, data-nascimento: 06/01/1975, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, 
fi lho de Edinalva Francisca Nascimento. A pretendente: MARA LUCIA DA SILVA, profi ssão: 
encarregada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando da Silva e de Tereza 
Francisco da Silva.

O pretendente: ROBERTO CARLOS SOARES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campo Maior, PI, data-nascimento: 06/12/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Soares Cardoso. A pretendente: MARIA ANTÃO DE 
SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-
nascimento: 26/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival 
Antão de Sousa e de Lindalva Maria de Sousa.

O pretendente: LUCIANO ALVES DE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1982, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Fernandes de Lima e de Elza Alves de Lima. A pretendente: 
CIBELI PEREIRA LICA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Fatima Pereira Lica.

O pretendente: EDENILDO DE JESUS, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 10/03/1973, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ulisses de Jesus e de Cordelita de Jesus. A pretendente: VALDIRA 
CRUZ COSTA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Camamu, BA, 
data-nascimento: 14/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdino Eliseu Costa e de Edinalva Maria Nascimento Cruz.
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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 
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TEE
SANCIONAR

MARFIMRIA
MOERCEROL
BZONADAMATA

MAIAATOMR
EDASAPATO

XALESERRA
AUSTAET

SALVADORDALI
TORBOGOV
ALCHEFIAI

AÇUCARESTD
ÃMIAATOA

DOEANAAND
SALARIOBASE

Baralho 
divinató-
rio com

78 cartas

Substância
proibida

em linhas
de pipas

Memória 
temporária
de compu-

tadores 

Animal
como

Donald
(HQ)

"(?) do Ser-
tão", suces-
so de Luiz
Gonzaga

Ferramen-
ta de ma-
deireiras

Guarda-(?),
serviço de 
academias

(?) Khan,
líder dos

ismaelitas

Pintor sur-
realista de
"Girafa em
Chamas"

(?)-Qaeda,
organi-
zação

terrorista

Maneira
informal

de chamar
o garçom

"50 (?) de
Cinza",

best-seller
erótico

Conjunto de
habitações
da aldeia
indígena 

Glicose,
frutose e
galactose

Objeto co-
mo os que
enfeitam

geladeiras

(?) Furtado,
apresenta-
dora da TV

"(?) I Love
Her", su-
cesso dos

Beatles
"(?)

sangue",
pedido do
Hemorio

Remune-
ração fixa
de vende-

dores

Governo
(abrev.)

Apelido de
"Isabela"

Apodrecer,
em inglês 

Bebida
quente

Evento
como o
tsunami
Em + as

Região de
Minas

Início da
viagem 

Apêndice
de xícaras
Modalidade
de ensino

Divisão 
da peça
teatral 

Sem rumo
na vida 

(?) Peixoto,
repórter

(?) Gomes, 
político do PDT

O calen-
dário que
"previu"
o fim do
mundo

em 2012

Classe mais
abastada

Acessório
que envol-
ve o colo
feminino

Segundo
maior rio 

da China e sexto 
maior do mundo

Problema relativo a em-
pregados do varejo e

da constru- 
ção civil,
prejudica
produtivi-
dade das
empresas

Provoca
raiva

Sequência de acon-
tecimentos, previsí-

vel em
novelas

Que reina
absoluta

Santa
(abrev.)

Material
das presas
do elefante

Preparar a
carne para
a almôn-

dega

Aprovar
(uma lei)

Canção 
entoada

na concen-
tração do
desfile de
Carnaval

3/and — ram — rot. 8/açúcares. 16/alta rotatividade.
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Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

9

QUINTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2019

FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADO COM ADICIONAL
Empresa tomadora de serviço deve remunerar as empresas prestadoras 
de serviço, quanto os funcionários realizam serviços com adicional de 
periculosidade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO QUE RECEBE PRÓ-LABORE É APOSENTADO, DEVE CONTINUAR 
RECOLHENDO O INSS?

Em termos legais não existe tal possibilidade em face ao disposto no 
§ 1° do Artigo 9° do Decreto 3.048/1999, que é o RPS, de modo que 
o sócio aposentado por idade ou tempo de contribuição é segurado 
obrigatório caso tenha continuado na atividade remunerada após a 
concessão do benefício já permaneceu filiado ao citado regime.

PRÊMIO SOBRE METAS
Empresa pode esclarecer ao funcionário as métricas estipuladas pela 
empresa para que ele receba a premiação, pode estar condicionada a 
metas, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRODUTOR RURAL CONTRATA MEI
Produtor rural pessoa física, que contrata MEI para prestar serviço de 
manutenção em veículo, fica sujeito ao pagamento do INSS patronal 
sobre essa Nota fiscal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI MENOR EMANCIPADO, PODERÁ EXERCER ATIVI-
DADE NOTURNA?

A emancipação tem efeito para o menor gerir a sua vida civil, mas 
não tem o mesmo efeito perante a legislação trabalhista, que visa 
resguardar a integridade física do menor, ou seja, o menor de 18 anos 
não pode trabalhar em horário noturno conforme artigo 404 da CLT.

HORA EXTRA DA JORNADA 12X36
Ocorrendo hora-extra na jornada 12x36, deverá ser calculada normal-
mente após a 12ª hora ou retroage a 8ª hora da jornada? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Refl exõesRefl exões
Novo Espaço

 Cartas sagradas das bênçãos do mundo

Amado,
Um novo espaço foi criado no corpo energético da Terra, 

com as energias signifi cativas das trevas sendo liberadas para 
que a Nova Terra possa literalmente inspirar mais profunda-
mente a luz sagrada que cresce diariamente em sua realidade 
encarnada. Há alguma desorientação que vem com uma 
mudança tão forte, que afrouxou as energias previamente 
entrincheiradas e criou novas correntes de movimento. O 
que estava estagnado agora tem a possibilidade de ser trans-
formado e transmutado, e muitos projetos da luz na Terra 
podem avançar agora de maneiras que não eram possíveis 
antes. Ainda existem energias mais profundas das trevas que 
aguardam liberação, mas foi dado um grande passo à frente 
no planeta Terra e em todos os seres que nela vivem e como 
uma parte dela. Que todos os seres sejam abençoados, amém. 

Recebido por Mashubi

https://www.worldblessings.net

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

Os dados são da Receitae 
do Gabinete de Se-
gurança Institucional, 

relativos a resultados obtidos 
até meados do 3º trimestre. Os 
principais crimes considerados 
fronteiriços são de contra-
bando, narcotráfico, tráfico 
de armas, tráfi co de pessoas, 
lavagem de dinheiro, minera-
ção ilegal e tráfi co de recursos 
naturais.

Apenas uma operação da 
Polícia Federal no Rio Paraná, 
iniciada em 15 de abril, com 
o aumento de fi scalização de 
lanchas próxima à ponte Ayrton 
Senna, que liga Guaíra (PR) 
a Mundo Novo (MS), suspen-
deu o contrabando de 150 mil 
cigarros por dia -  volume que 
desde aquela data até o fi nal de 
setembro poderia ter rendido 
R$ 4,5 bilhões a organizações 
criminosas.

“Fui um baque que as orga-
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Programa Proteção de Fronteiras 
bate recorde de apreensões

O Programa de Proteção Integrada das Fronteiras, criado em 2016, aprendeu neste ano 34 toneladas 
de cocaína e 589 armas de fogo

As fronteiras terrestres do Brasil totalizam uma

 linha de 16,8 mil km.

nizações criminosas receberam 
em sua situação fi nanceira”, diz 
Eduardo Bettine, coordenador-
geral de Fronteira da Secretaria 
de Operações Integradas do 
Ministério da Justiça. “Nós sa-
bemos que a capacidade fi nan-
ceira é um componente muito 
forte do crime. Nós temos que 

tirar a capacidade fi nanceira, 
desmonetizar as organizações 
criminosas”, acrescenta.

Para o brigadeiro-do-ar, Ary 
Soares Mesquita, secretário de 
Assuntos de Defesa e Segurança 
Nacional, os resultados do Pro-
grama são “refl exo da ação do 
governo federal no combate ao 

crime”. Nove órgãos federais par-
ticipam de 42 ações de combate 
contra crimes que ocorram nas 
fronteiras terrestres, nos portos 
e aeroportos de todo o país. Além 
do governo federal, as ações 
mobilizam forças de segurança, 
governo e sociedades locais. 

O governo federal prepara 
para meados do próximo ano a 
Política Nacional de Fronteiras, 
integrando as atuais políticas 
de segurança pública, defesa, 
inteligência e desenvolvi-
mento regional. As fronteiras 
terrestres do Brasil totalizam 
uma linha de 16,8 mil km, que 
separa 11 estados de 10 países 
vizinhos. A chamada “fronteira 
marítima” tem 7,3 mil km de ex-
tensão na costa de 17 estados. 
O país tem 99 aeroportos (18 
internacionais) e quase 2,5 mil 
aeródromos (áreas para pouso 
e decolagem). No litoral e nos 
rios há 235 portos (ABr).

Estudos desenvolvidos por duas unidades 
de pesquisa da Embrapa no Rio Grande do 
Sul, Pecuária Sul e Clima Temperado, estão 
mostrando que a carne de búfalo é quase 
50% mais magra do que a bovina. Foram 
analisadas as qualidades físico-químicas das 
carnes de 50 animais da raça Murrah, que, 
com a Mediterrânea, integra a lista das mais 
utilizadas por criadores de búfalos no Brasil.

Preliminarmente, os estudos demonstram 
que a média de gordura da carne bubalina é 
de apenas 1,29%, enquanto a da bovina de ali-
mentados a pasto é de 2,25%. Esse resultado 
pode contribuir para ampliar e diversifi car o 
mercado de produtos bubalinos no País, hoje 
muito mais focado no leite, cujo crescimento 
é superior a 20% ao ano.

Os estudos revelaram também que o rendi-
mento de carcaça dos bubalinos é semelhante 
ao dos bovinos (47,7%). 

A pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, 
Élen Nalério explica que desde 2016 estão 
sendo avaliadas carcaças de animais abatidos 
com 27 meses. As amostras de carne coleta-
das vêm sendo examinadas no laboratório de 
Ciência e Tecnologia de Carnes da Embrapa 
Pecuária Sul. Os níveis de colesterol estão 
em fase de avaliação. “Nosso intuito é, ao fi m, 
fazer uma qualifi cação nutricional das carnes 
de búfalos, o que pode ser um atrativo a mais 
para o consumidor que busca alimentos com 
baixos teores de gordura”, afi rma.

Já no quesito maciez, que se baseia em 
testes de cisalhamento da fi bra muscular, 
a carne não foi considerada muito macia. 
“Esse dado provavelmente se deve à idade 
avançada dos animais, que possuíam mais de 
27 meses. Acreditamos que, em se tratando 
de novilhos, com cerca de 18 meses, a maciez 
seria maior, o que iremos avaliar também”, 
completa (AI/Embrapa).

Teor de gordura 
da carne de 
búfalo é quase 
50% inferior ao 
da bovina

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LEONARDO KENJI KOMAY MAIA, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Curitiba - PR, data-nascimento: 20/12/1989, residente 
e domiciliado em Berlim - Alemanha, filho de Marcilio Marcio Maia e de Elisa Yasuko 
Komay Maia. A pretendente: MARIANA CRISTINA FRANK, profissão: bacharel em 
letras, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-
nascimento: 28/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz João Frank Neto e de Ines Peres Frank.

O pretendente: JEFFERSON SILVA CARNEIRO, profissão: servidor público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Mendes 
Carneiro e de Maria José da Silva Carneiro. A pretendente: DANIELA FABIANA DE 
ANDRADE, profissão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 27/02/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Candido de Andrade e de Marta do 
Nascimento Candido de Andrade.

O pretendente: GICLEITO LIMA ALVES, profissão: vidraceiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Itototo, Itororo - BA, data-nascimento: 22/09/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Everaldo Moreira Alves e 
de Maria Lima Alves. A pretendente: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital 
- SP, data-nascimento: 20/04/1964, residente e domiciliada em Arujá - SP, filha de 
Carlos Alberto dos Santos e de Zenilda Francisca Pereira dos Santos.

O pretendente: GEYZON SZALONTAI, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 20/08/1957, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Michael Szalontai 
e de Eszter Szalontai. A pretendente: HELLEN ALEXANDRA BORTOLI, profissão: 
nutricioinista, estado civil: divorciada, naturalidade: em Paranavaí - PR, data-nasci-
mento: 29/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Rubens Bortoli e de Maria Aparecida Nunes Bortoli.

O pretendente: MARCOS FERREIRA LIMA, profissão: funcionário público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-
nascimento: 27/06/1972, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho 
de Francisco Ferreira Lima e de Maria Antonia de Lima. A pretendente: PATRICIA 
FERNANDA SANTANA, profissão: funcionária pública municipal, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 07/06/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson Santana 
Junior e de Marlene Bezerra Santana.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES AZEVEDO VILLAS BÔAS, profissão: ven-
dedor, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), data-
nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Jorge Santana Villas Bôas e de Eliane Fernandes Azevedo Villas Bôas. A 
pretendente: JESSICA NAVARRO MACHADO, profissão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 24/11/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Belmiro Machado 
e de Rosemary Navarro.

O pretendente: KAIO VARANDA LIMA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 28/06/2001, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Elias Pereira Lima e de Vera 
Lucia Ferreira Varanda. A pretendente: RAISSA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: 
artesã, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), data-
nascimento: 15/10/2003, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Robson Paulo da Silva e de Alessandra Oliveira do Nascimento.

O pretendente: MICAEL KIYOMITSU OHATA, profissão: engenheiro elétrico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
12/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo 
Katsuhino Ohata e de Kikue Ohata. A pretendente: TAÍS YURI HASHIMOTO, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César 
- SP, data-nascimento: 27/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Ernesto Shinhiti Hashimoto e de Maria Mitsuko Ito Hashimoto.

O pretendente: WILLIAM CROCCIA LEMES, profissão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 31/03/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Apare-
cido Lemes e de Ligia Aparecida da Croccia Lemes e de Ligia Aparecida da Croccia 
Lemes. A pretendente: DANIELA CAROLINE COSTA ALVES, profissão: assistente 
de liderança, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-
nascimento: 21/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Aparecido Alves e de Vera Lucia Costa Alves.

O pretendente: SIDNEY MARTINS DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Candiba - BA, data-nascimento: 28/04/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio da Silva Martins e 
de Lenice Martins da Silva. A pretendente: KELLEN TATIANE APARECIDA DOS 
SANTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em São José dos 
Campos - SP (1º Subdistrito), data-nascimento: 02/03/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sonia Maria dos Santos.

O pretendente: GIORDANO ALVES DA CUNHA, profissão: gerente de projetos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Santo André - SP (1º Subdistrito), data-
nascimento: 18/08/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Sebastião Alves da Cunha e de Aparecida Conceição Galassi da Cunha. A 
pretendente: TATIANE LEANDRO DA SILVA, profissão: coordenadora pedagogica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 11/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cavalcante 
da Silva e de Maria Helena Leandro da Silva.

O pretendente: GARCIA KOLO, profissão: engenheiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Moongi-Maquela, Angola, data-nascimento: 11/11/1963, residente 
e domiciliado em Göttingen - Alemanha, filho de Garcia Kolo e de Juliana Nkembi. 
A pretendente: AICHA SOFIA MAYIMONA, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Luanda, na Angola, data-nascimento: 20/02/1985, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mayimona Haruna 
e de Maria Mavuba Laila.
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exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: RICARDO RIBEIRO BARBOSA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jerônimo Inacio Barbosa e de Edna Ribeiro da Silva. A 
pretendente: SHEILA BASTOS DA SILVA PEREIRA, profi ssão: fi sioterapeura, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio Pereira e de Sirlene Bastos da Silva.

O pretendente: CLAUDIO FRIZZARINI, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1961, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Frizzarini e de Elisa Lopes Frizzarini. A pretendente: 
VALERIA COSSERO, profi ssão: ass. técnico educacional, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1967, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Cossero e de Doraci Mezzetti Cossero.

O pretendente: SIDNEI SERGIO DE SOUZA, profi ssão: assistente de R.H, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Lauriano de Souza Filho e de Emiko Masuyama. A pretendente: 
SELMA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Jales, SP, data-nascimento: 28/02/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jeronimo dos Santos e de Celcina Ribeiro dos Santos.

O pretendente: FREDERICO SIMÕES DOMINGUES, profi ssão: agrônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itararé, SP, data-nascimento: 19/01/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Frederico Guilherme Bertolaccini Domingues e 
de Maria Neusa Simões Domingues. A pretendente: MILENE APARECIDA PELICER 
ROSA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 26/10/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Elói Batista Rosa e de Divina Nilza Pelicer Rosa.
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Especial

#tenhacicatrizes

Luiz Felipe Pateo

Cabeça, Bolso e Coração.

Luiz Felipe Pateo (*)

Há um mês, mais precisamente entre os dias 5 e 
8 de outubro, nós dos Empreendedores Com-

pulsivos participamos ativamente, por mais um ano 
seguido, da Feira do Empreendedor  SEBRAE aqui 
em São Paulo. 

Durante os 4 dias do evento impactamos diretamen-
te pouco mais de 2 mil pessoas com 3 atividades: uma 
palestra do fundador dos Compulsivos, Alessandro 
Saade, uma palestra minha e 12 seções de workshop 
(3 por dia) e que contamos com a colaboração e ex-
pertise de alguns dos membros dos Empreendedores 
Compulsivos. 

Foi justamente nestes workshops, felizmente todos 
lotados, que confi rmamos a importância da  nossa 
vocação  e nosso propósito: 

“Nosso desafi o  é EDUCAR, DESAFIAR, EM-

PODERAR e TRANSFORMAR os empreendedo-

res PME’s brasileiros por meio de experiências 

colaborativas e lúdicas, de alto impacto de 

forma presencial ou virtual. Usamos a edu-

cação como meio de transformar as pessoas, 

as empresas e o ambiente onde elas atuam.”

Dentre os mais de mil participantes destas seções, 
havia o mais variado perfi l: gente que já tinha um negó-
cio relativamente consolidado, que estava montando 
/ planejando um negócio, gente  que tinha um negócio 
há pouco tempo e ainda buscava pela consolidação 

e, por fi m, gente que precisa urgentemente de uma 
nova fonte de renda e, por isso, queria entender um 
pouco desse tal de “empreendedorismo”. 

Ao longo de uma hora de atividade, os participantes 
eram guiados a realizar duas das dez etapas da Jornada 
do Empreendedor Compulsivos, nossa metodologia 
de modelagem de negócios, criada há mais de 10 anos 
por nosso fundador em suas aulas de Pós- Graduação. 
(saiba mais em: jornada.compulsivos.org)

Uma das etapas trabalhadas, faz parte do primeiro 
dos cinco estágios da Jornada (Você) e que trata 
justamente do tripé da decisão de Empreender: 
Cabeça, Bolso e Coração. 

Cabeça - é o seu lado racional. Aqui você deve 
refl etir e responder as razões de querer empreender: 
para ter uma maior fl exibilidade de horário, para 
buscar uma nova fonte de renda,  para não ter chefe, 
para poder cuidar de familiares, etc. 

Coração – é o seu lado emocional. Por que você 
escolheu empreender neste segmento específi co? É 
porque você adora fazer doces ou cozinhar, porque 
tem um talento fantástico para desenhar roupas, 
porque apreendeu tudo que sabe de informática 
com seu pai, etc.

Bolso – É a junção da cabeça e do coração. É 
onde a conta tem que fechar. Ou seja, as razões 
racionais que me levam a empreender, somadas as 
razões emocionais do porque escolhi certo tipo de 
empreendimento (doceria, confecção, barbearia, 
consultoria....) são sufi cientes para gerar a receita que 
preciso para garantir o sustento de minha família. E 

se não são, o que posso fazer para que meu negócio 
gere mais resultado? 

Sempre uso como exemplo o caso de uma senhora 
que atendemos em Teresina-PI. Ela uma jornalista 
de carreira consolidada, na casa de seus 50 anos, 
que precisava abandonar sua carreira para poder 
se dedicar à cuidar da saúde de sua mãe, acamada 
por causa de um quadro grave de Alzheimer e, para 
garantir seu sustento, resolveu empreender. Esta é 
a Cabeça, ou seja, o seu racional. 

Como negócio, ela decidiu fazer bolos, tortas e 
doces para vender. E para isso, usaria um velho livro 
de receitas de sua mãe, que pertencera antes a sua 
avó. Ou seja, ela venderia e compartilharia delícias 
tradicionais de família. Este é o Coração, a razão 
emocional pela qual ela escolheu seu tipo e modelo 
de negócios. 

Entendendo a Cabeça e o Coração desta senhora, 
seu negócio parecia fazer sentido e ser promissor. 
Porém, o Bolso não estava atingindo o objetivo ne-
cessário. As receitas geradas pelo negócio estavam 
aquém do esperado, consumindo reservas fi nanceiras.  

Através de uma mentoria de negócios, esta senhora 
pode fazer uma avaliação de seu cenário atual e en-
tendeu o que poderia fazer para crescer suas vendas, 
tornar seu produto mais conhecido e rentabilizar o 
seu negócio.  Hoje o negócio prospera e ela consegue 
garantir o seu sustento. 

E você? Já parou para avaliar o tripé da decisão 
de seu negócio existente ou que planeja montar? 
Convido você a fazer este exercício e perceber como 

ele pode ser esclarecedor e lhe ajudar a minimizar 
alguns erros. 

Digo minimizar, pois errar faz parte do processo 
de empreender. Comece rápido, erre pequeno, 
corrija logo e siga em frente. 

#tenhacicatrizes

(*) É CEO dos Empreendedores Compulsivos, com mais 
de 20 anos de experiência como executivo de marketing 

e vendas, palestrante, professor e consultor. Tem MBA 
em Gestão de Negócios pela FGV-SP, especialização em 
Marketing Digital pela The Wharton School e é bacharel 
em Comunicação Social pela ESPM. Siga-nos no Insta, 

Face e Linkedin: @empreendedorescompulsivos

A leve recuperação econômica 
observada nos últimos dois anos no 
Brasil não se refl etiu de forma igual 
entre os diversos segmentos sociais

Akemi Nitahara/Agência Brasil 

A Enquanto o PIB cresceu 1,1% em 2017 e 2018, após as 
quedas de 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016, o rendimento 
dos 10% mais ricos da população subiu 4,1% em 2018 e 

o rendimento dos 40% mais pobres caiu 0,8%, na comparação 
com 2017.

Com isso, o índice que mede a razão entre os 10% que ganham 
mais e os 40% que ganham menos, que vinha caindo até 2015, 
quando atingiu 12, voltou a crescer e chegou a 13 em 2018. Ou 
seja, os 10% da população com os maiores rendimentos ganham, 
em média, 13 vezes mais do que os 40% da população com os 
menores rendimentos.

É o que mostra a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 
2019, divulgada na quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
O estudo analisa as condições de vida da população brasileira. 
O levantamento começou a ser feito em 1999, e, desde 2012, 
passou a utilizar os dados da Pnad Contínua, ou seja, uma nova 
metodologia e, portanto, uma nova série histórica. Os dados são 
referentes a 2018 e utilizam também outras informações, como a 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e o Sistema 
de Contas Nacionais. 

Segundo o IBGE, o aumento da desigualdade é refl exo da falta 
de ganho real no salário mínimo ocorrida em 2018, além da infor-
malidade e da subutilização no mercado de trabalho, que atingem 
níveis recordes atualmente, com 41,4% das pessoas ocupadas 
nessa condição, de acordo com o gerente dos Indicadores Sociais 
do IBGE, André Simões.

“No mercado de trabalho, o que nós observamos é uma pequena 
redução na taxa de desocupação entre 2017 e 2018, juntamente 
com isso um pequeno aumento do rendimento do trabalho tam-
bém. Apesar disso, vemos um aumento da subutilização da força 
de trabalho, encampado pelo aumento da proporção de pessoas 
com insufi ciência de horas trabalhadas” disse. 

A subutilização passou de 15,8% em 2015 para 24,6% em 2018. 
O Índice de Gini, um padrão clássico para medir desigualdade, 
vem subindo há quatro anos no Brasil. Em 2015, atingiu o mínimo 

Extrema pobreza e desigualdade 
crescem há 4 anos, revela o IBGE

da série histórica, com 0,524 e chegou a 0,545 em 2018. Quanto 
mais próximo de zero, mais igualitária é a sociedade.

Extrema pobreza
No indicador da pobreza monetária, ou seja, que leva em con-

ta apenas a renda, o Brasil também tem apresentado piora nos 
últimos quatro anos. Ao todo, 13,5 milhões de pessoas no Brasil 
viviam em 2018 com até R$ 145 por mês, o que corresponde a 
6,5% da população, após a mínima de 4,5% em 2014. 

O IBGE destaca que no Brasil há mais pessoas em situação de 
pobreza extrema do que toda a população de países como Bolívia, 
Bélgica, Grécia e Portugal. Desse total, 72,7% são pretas ou pardas.

 
Na faixa da pobreza, conside-

rando o rendimento per capita 
de até R$ 420 por mês, houve 
uma leve redução, passando 
de 26% em 2017 para 25,3% 
em 2018, com  52,5 milhões de 
pessoas. Ou seja, 1,1 milhão de 
pessoas deixaram essa condi-
ção na comparação anual. 

O mínimo foi alcançado em 
2014, com 22,8%. Por estado, 
o Maranhão tem a maior pro-
porção de pobres, com 53% 
da população nesta condição, 
enquanto Santa Catarina tem 
a menor proporção, com 8%.

Redução da 
pobreza

André Simões explicou que o 
ingresso no mercado de traba-
lho é o principal meio de redu-
ção de pobreza. Porém, como os 
dados indicam que a faixa dos 
maiores rendimentos apresenta 

O aumento da desigualdade é refl exo da falta de ganho real no salário mínimo.

Ed Machado/Folha de Pernambuco

12,8% das pessoas moram em domicílios com ausência de banheiro exclusivo.

A
rq

ui
vo

/A
B

r

crescimento de renda enquanto os menores rendimentos estão 
estagnados ou com perdas, ele destacou a necessidade de outras 
medidas para reduzir as desigualdades sociais.

“Como é um grupo muito vulnerável e não está com uma pro-
pensão tão grande de entrar no mercado de trabalho quanto os 
outros grupos sociais, com rendimentos mais elevados, neces-
sita de cuidados maiores, como políticas públicas, políticas de 
transferência de renda, políticas de dinamização do mercado de 
trabalho para que elas possam ter acesso a uma renda que as tire 
dessa situação de pobreza”, ponderou.

 

O IBGE também analisou as condições da moradia e constatou 
que, no total do país, 12,8% das pessoas moram em domicílios 
com pelo menos uma inadequação, que são a ausência de banheiro 
exclusivo, paredes feitas com material não durável, adensamento 
excessivo ou ônus muito alto com o aluguel. Na população que 
vive com até R$ 420 mensais, a proporção sobe para 29,3%.

Quanto à ausência de serviços de saneamento, que são a co-
leta de lixo, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, 
58% dos pobres vivem com pelo menos uma dessas situações, 
enquanto a proporção geral é de 37,2%.

Cerca de 13,5 milhões de pessoas no Brasil viviam 
em 2018 com até R$ 145 por mês.
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