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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse 
ontem (13) que o 

Brasil precisa buscar maior 
integração com o mundo e 
apontou possíveis caminhos 
para uma nova atuação no 
cenário mundial, como as 
negociações em torno de 
uma área de livre comércio 
com a China, um dos princi-
pais parceiros comerciais do 
país. As declarações foram 
feitas durante a abertura do 
seminário NDB e o Brasil: 
Parceria Estratégica para o 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, em Brasília. O NBD é o 
banco de desenvolvimento 
do Brics, grupo formado por 

Guedes defende ampliação 
da economia e cita livre 
comércio com China

Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul.

“Estamos conversando com 
a China sobre a possibilidade 
de ‘free trade’ [livre comércio] 
ao mesmo tempo que falamos 
sobre entrar na OCDE”, disse 
o ministro. Guedes evitou 
detalhar as tratativas com o 
governo chinês, mas destacou 
o crescente volume de trocas 
comerciais registratadas nos 
últimos anos entre os dois paí-
ses. “O fl uxo de comércio com a 
China era de US$ 2 bilhões mais 
ou menso na virada do século. 
Hoje estamos negociando US$ 
100 bilhões. É o nosso mais 
importante parceiro comer-
cial”, disse.

O ministro ainda citou as 
relações com a Índia, conside-
rada “um gigante da economia 
global”, que ainda revelam 
fl uxo pequeno de comércio 
com o Brasil. “Com a China 
estamos bastante próximos 
nessa dimensão de comércio. 
Já na Índia, estamos distantes. 
Nosso fl uxo é US$ 3 ou US$ 4 
bilhões”, disse, ao afi rmar que 
o Brasil deve seguir exemplos 
de integração de países da 
Europa e da Ásia que têm 
elevado o “padrão de vida” das 
populações. 

“Os chineses, indianos, 
malásios, fi lipinos, está todo 
mundo subindo o padrão de 
vida. Enquanto isso, do lado de 

O presidente da República Popular da China, Xi Jinping e o presidente Jair Bolsonaro,

durante declaração à imprensa no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

cá, o Mercosul, fez o contrário: 
cabeça de avestruz, enfi amos 
a cabeça no chão. Ficamos fe-
chados. Nosso padrão de vida 
está piorando”, afi rmou. Gue-

des defende que a mudança 
de postura do Brasil ocorra na 
área comercial, de investimen-
tos e de desenvolvimento de 
tecnologias do mundo digital. 

Segundo o ministro, o Brasil 
fi cou isolado por 40 anos e, 
agora, o governo pretende 
agilizar a abertura da econo-
mia (ABr).

O piloto Sebastian Vettel, da 
Ferrari, afi rmou que o Grande 
Prêmio do Brasil de Fórmula 1, 
em Interlagos, será uma “cor-
rida especial”. Já o monegasco 
Charles Leclerc, admitiu que 
Ayrton Senna é um “modelo” 
para sua carreira. O tetracam-
peão de F1 já venceu o GP bra-
sileiro três vezes, sendo a última 
em 2017. Para o alemão, a prova 
em Interlagos é “especial” e ele 
relembrou os bons momentos 
da Ferrari no circuito.

“Quando você compete em 
São Paulo, sempre tudo pode 
acontecer. Não sei por que, mas 
há algo especial nessa pista, 
sempre algo louco acontece. 
Esta é outra pista que, no 
passado recente, foi amiga de 
nossa equipe: lembro-me, por 
exemplo, que no ano passado 

Kimi [Raikkonen] subiu ao 
pódio, enquanto há dois anos 
venci a corrida”, disse Vettel.

Leclerc, por sua vez, dis-
putará pela segunda vez uma 
prova da F1 em Interlagos. 
Na temporada passada, pela 
Sauber, o monegasco fi cou com 
a sétima colocação. Enquanto 
Vettel mencionou as suas últi-
mas conquistas em Interlagos, o 
jovem piloto lembrou de Senna. 

“O Brasil não é apenas uma 
nação em que existe uma enor-
me paixão por nosso esporte, é 
também o lar de Ayrton Senna, 
ou melhor, o piloto a quem eu 
provavelmente mais me inspi-
rei. Um grande talento e uma 
pessoa especial”, afi rmou, ao 
destacar que o GP do Brasil é 
uma “extremamente divertida” 
(ANSA).

Para Vettel e Leclerc, Interlagos, é uma “corrida especial”.

A Agência de Exploração 
Aeroespacial do Japão (Jaxa) 
informou que sua sonda está 
voltando para a Terra após 
deixar o asteroide Ryugu. A 
Hayabusa2 foi lançada em 
2014 e alcançou o asteroide, 
distante cerca de 300 milhões 
de quilômetros da Terra, em 
junho do ano passado. Ela foi 
bem-sucedida, em uma missão 
sem precedentes de pousar 
duas vezes. 

Os pousos tinham como 
objetivo coletar amostras de 
rochas, inclusive sob a super-
fície. Segundo a Jaxa, houve 
a confirmação da partida da 
sonda, após a ignição dos 
motores às 10h05 de ontem 

(hora de Tóquio). A agência 
espacial japonesa também 
divulgou uma imagem do 
Ryugu, fotografada pela 
Hayabusa2 a 20 km de altura 
da superfície.

A partir de 20 de novembro, a 
sonda vai passar cerca de duas 
semanas fazendo testes de ope-
ração de seus motores de íons 
que a trarão de volta à Terra. 
A Jaxa declarou que planeja 
fazer com que, em novembro 
ou dezembro do próximo ano, 
a Hayabusa2 desconecte uma 
cápsula de reentrada que deve 
conter amostras de rochas. 
Posteriormente, a cápsula será 
recolhida no estado da Austrá-
lia do Sul (RTP/ABr).

A sonda Hayabusa2 está voltando para a Terra.

Representantes ligados a Maduro afi rmam que local foi invadido.

Enquanto o ex-presidente 
Evo Morales e seus apoiadores 
afi rmam que houve um golpe 
de Estado na Bolívia, execu-
tado pelos opositores com o 
apoio das Forças Armadas e 
da polícia, a oposição afi rma 
que o governo tentava a ree-
leição ferindo a Constituição 
e desrespeitando o referendo 
realizado no país em 2016. Já o 
secretário-geral da OEA, Luis 
Almagro, disse que, na verdade, 
se tratou de um autogolpe.

“Houve um golpe de Estado 
na Bolívia. Ocorreu no dia 20 
de outubro, quando se cometeu 
fraude eleitoral, que tinha como 

Secretário geral da OEA,

Luis Almagro.

No dia do início da 11ª Cú-
pula do Brics, em Brasília, os 
integrantes do Conselho Em-
presarial desse bloco de países 
(Cebrics) fi nalizaram uma lista 
de 23 propostas para ampliar 
o comércio e os investimentos 
no Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul. Medidas para 
facilitar o comércio entre os 
membros do bloco, fi nancia-
mentos para projetos no setor 
de energia e cooperação na área 
de aviação regional estão entre 
as principais. sugestões.

As propostas serão entregues 
hoje (14) aos presidentes do 
Brasil, Jair Bolsonaro, da Rús-
sia, Vladimir Putin, da China, 
Xi Jinping, e Cyril Ramaphosa, 
da África do Sul; e ao primeiro-
-ministro da Índia, Narendra 

Evolução do comércio
O comércio deverá registrar um 

aumento de 4,6% no volume de 
vendas em 2019, segundo estima-
tiva da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). No varejo restrito 
(fora automotivo e materiais de 
construção), a alta deverá alcançar 
1,8%. As projeções também são 
positivas para 2020, quando o varejo 
ampliado deverá elevar as vendas 
em 5,3%, enquanto o varejo restrito 
deverá avançar 2,3%.

A Embaixada da Venezuela 
em Brasília foi invadida ontem 
(13) por manifestantes apoia-
dores do autoproclamado 
presidente Juan Guaidó. De 
acordo com a “embaixadora” 
designada  para o Brasil, 
María Teresa Belandria, fun-
cionários da sede diplomática 
teriam informado a repre-
sentantes do governo que 
reconhecem Guaidó como 
presidente da Venezuela. As 
pessoas teriam “entregado vo-
luntariamente” a embaixada à 
oposição. 

No entanto, o encarregado 
de negócios do país, Freddy 
Meregote, afi rmou que o local 
foi invadido e nega que os fun-
cionários permitiram a entrada 
dos militantes. Segundo fontes, 
o ato foi realizado para coinci-
dir com a cúpula dos líderes 
do Brics. O Brasil e mais de 
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Grupo pró-Guaidó ocupa embaixada 
da Venezuela em Brasília

Exigimos respeito à convenção 
de Viena sobre Relações Diplo-
máticas”, escreveu. 

O presidente Jair Bolsonaro 
se manifestou pelas redes 
sociais no início da tarde de 
ontem (13). “Como sempre, 
há indivíduos inescrupulosos 
e levianos que querem tirar 
proveito dos acontecimentos 
para gerar desordem e instabi-
lidade”, diz o texto, ressaltando 
que Bolsonaro “jamais tomou 
conhecimento e, muito menos, 
incentivou a invasão”.

Diante dos eventos ocorridos 
na Embaixada da Venezuela, 
repudiamos a interferência de 
atores externos. Estamos to-
mando as medidas necessárias 
para resguardar a ordem públi-
ca e evitar atos de violência, em 
conformidade com a Conven-
ção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas (ANSA).

50 países reconhecem Guaidó 
como o presidente legítimo da 
Venezuela, mas ainda assim a 
embaixada em Brasília continu-
ava sob o comando de aliados 
de Maduro.

Em sua conta no Twitter, o 

chanceler venezuelano, Jorge 
Arreaza, responsabilizou o go-
verno brasileiro pela “invasão à 
força” da embaixada. “Fazemos 
responsável o governo do Brasil 
pela segurança de nosso pes-
soal e instalações diplomáticas. 

Vettel elogia Interlagos; 
Leclerc relembra Senna

Sonda japonesa parte de 
asteroide em direção à Terra

Líderes empresariais 
entregam propostas

à cúpula do Brics

Secretário-geral da 
OEA diz que Evo

deu um autogolpe

Modi. Elas se destinam a faci-
litar o comércio entre os inte-
grantes do Cebrics e a aplicação 
das medidas: reconhecimento 
mútuo de operadores eco-
nômicos autorizados; adoção 
de certificado fitossanitário 
eletrônico e estabelecimento 
de pontos focais nacionais para 
investidores.

Já o fi nanciamento para pro-
jetos de energia, os integrantes 
do Cebrics sugeriam que os 
recursos devem vir do Novo 
Banco do Desenvolvimento. 
O estabelecimento da aviação 
regional como um dos pontos 
prioritários a serem apoiados 
pelo Brics é proposta que 
faz parte de um conjunto de 
12 ações sugeridas. Também 
constam dessas ações medidas 
visando desenvolver a biotec-
nologia, a economia digital, a 
indústria e a infraestrutura

“O Brics é muito importante 
para a indústria. A pauta que 
interessa ao setor produtivo é 
a do comércio, do investimento 
e da inovação”, disse o diretor 
de desenvolvimento industrial 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Carlos Abijaodi. 
“Percebemos que a inovação é 
um ponto de encontro entre as 
cinco economias”, afi rmou (ABr).

resultado a vitória do ex-presi-
dente Evo Morales em primeiro 
turno. O tribunal eleitoral, ao 
anunciar a vitória em primeiro 
turno, pretendia perpetuá-lo no 
poder de forma ilegítima. Era 
se manter no poder de uma 
das piores formas, roubando 
uma eleição. Quem está a favor 
dessa forma de autogolpe? A 
vergonha não é da OEA, que 
descobriu uma fraude eleitoral, 
é daqueles que o cometeram”, 
disse Luis Almagro, na reunião 
do Conselho Permanente na 
terça-feira (12).

A divulgação das irregulari-
dades nas eleições foi o grande 
detonador da crise na Bolívia. 
Apesar de o país estar regis-
trando manifestações desde 
o dia do pleito, o informe da 
OEA  foi como a gota d’água que 
faltava. Evo Morales, apesar de 
ter afi rmado que convocaria 
novas eleições, também disse 
que o documento tinha um 
“tom político”, questionando 
a credibilidade da auditoria da 
OEA. Algumas horas depois 
da divulgação do resultado da 
auditoria, e tendo recebido 
a “orientação” por parte das 
Forças Armadas de que deveria 
renunciar, Morales anunciou 
que deixaria o cargo (ABr).
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OPINIÃO

Empresas não 
devem possuir um 
setor de inovação 

Quando eclodiu a 

Primeira Revolução 

Industrial, os artesãos 

foram impactados por 

um maremoto que 

mudou drasticamente 

seus estilos de vida

Em poucos anos, as ati-
vidades realizadas do 
início ao fi m de forma 

manual, generalista e indivi-
dual passaram a ser desem-
penhadas coletivamente, com 
cada pessoa desempenhando 
uma função específi ca com o 
auxílio de máquinas. 

Os avanços tecnológicos pro-
vocaram mudanças radicais 
nos processos de produção, 
nas relações de trabalho e 
nas empresas, que precisaram 
se adaptar rapidamente às 
mudanças ou seriam assassi-
nadas pelos ataques daquela 
transição. 

E não foram poucas as que 
fi caram pelo caminho, esqueci-
das pela história por não con-
seguirem sobreviver naquele 
ambiente. Hoje, é incontestá-
vel que estamos passando por 
uma nova metamorfose. Com o 
surgimento, implementação e 
adoção de novos procedimen-
tos, principalmente relaciona-
dos à tecnologia, as empresas 
precisam se reiventar. 

E mais do que nunca é fun-
damental errar rápido, para 
consertar rápido e melhorar 
rápido. Ao mesmo tempo, pro-
jetos de grande porte não po-
dem mais ser prioridade para 
essas companhias. Tornou-se 
obsoleta a ideia de passar 
muito tempo gastando rios de 
dinheiro para identifi car se 
uma solução que foi proposta 
e está sendo desenvolvida irá 
atender aos objetivos iniciais. 

As empresas precisam se 
aproximar do modelo utilizado 
pelas startups, onde a escassez 
de recurso e tempo é que são 
o combustível para a criativi-
dade no processo de inovação. 
Esse processo, aliás, precisa 
ser efetivo. É natural que os 
empreendedores busquem 
formas de sair na dianteira por 
causa do medo de fi car para 
trás em uma das corridas mais 

disputadas e arriscadas, mas, 
ao mesmo tempo, inevitáveis, 
deste século. 

No entanto, o momento de 
agitação faz muitas empresas 
cometerem equívocos sinto-
máticos buscando responder 
às imposições do mercado. 
Criar um setor específi co para 
inovação, por exemplo, costu-
ma ser um dos erros mais clás-
sicos e recorrentes perpetrado 
pelos gestores. Por melhor 
que sejam as intenções, é im-
portante esclarecer que é um 
erro muitas vezes irreversível. 

Conceber uma equipe exclu-
siva para pensar em inovar sua 
empresa pode ser - e na maioria 
das vezes, é - inefi ciente. Ela se 
torna responsável unicamente 
pela missão de desenvolver 
conceitos, ideias e oportu-
nidades, sugerindo que essa 
atividade é restrita ao grupo. 
Isso reforça a ideia de que as 
outras áreas não precisam mais 
se preocupar com isso. Quando 
o certo deveria ser justamente 
o contrário. 

Da mesma forma que a 
revolução industrial foi um 
divisor de águas na história, 
infl uenciando todos os aspec-
tos da vida cotidiana comum 
e dos trabalhadores da época, 
a inovação deve ser um con-
ceito, não uma ação singular. 
Todos os colaboradores da 
companhia precisam aprender 
a pensar em soluções novas 
para os problemas. E isso deve 
se tornar parte da estrutura 
organizacional e demanda 
indispensável para os colabo-
radores. 

O futuro é implacável, o ca-
minho é tortuoso e os próximos 
passos dessa jornada de trans-
formação serão em estradas 
ainda não pavimentadas. O 
Brasil e as empresas nacionais 
têm nas mãos a oportunidade 
de vislumbrar os cenários pos-
síveis e se tornarem pioneiras 
dessa revolução. 

Para isso é necessário, po-
rém, que todos os colaborado-
res estejam em sintonia e que 
a inovação seja um trabalho de 
tempo integral. 

(*) -  É CEO da Nexo AI - consultoria 
de inovação e tecnologia para 

transformação de negócios.

Diego Figueredo (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Ro-
mério Damascena. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências 
Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-
dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: André do Val, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Incubadora brasileira é uma das 20 melhores 
do mundo

@A Supera Incubadora é a única brasileira no ranking das 20 
melhores de todo o mundo, de acordo com a UBI Global, respon-

sável pelo Estudo de Referência 2019 – 2020. Uma das âncoras do 
Supera Parque de Inovação e Tecnologia, de Ribeirão Preto, interior 
de São Paulo, o habitat de desenvolvimento de startups foi premiado 
na categoria Incubadoras Universitárias de Negócios e é resultado 
de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e Universidade de 
São Paulo (USP), com apoio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São Paulo.

GPUs AMD Radeon Pro 5000M no novo 
MacBook Pro de 16 polegadas da Apple

@A AMD anunciou que o mais recente Apple MacBook Pro 
apresenta as novas GPUs móveis AMD Radeon Pro 5500M e 

5300M. Baseadas na poderosa arquitetura AMD RDNA, as GPUs 
móveis da série Radeon Pro 5000M oferecem excelente desempenho 
e fi delidade visual para edição de vídeo, criação de conteúdo 3D e 
desenvolvimento de jogos baseados em macOS. Como as primeiras 
GPUs móveis discretas de 7nm para usuários profi ssionais, a nova 
série Radeon Pro 5000M oferece até 8GB de memória GDDR6 com 
até 192 GB/s de largura de banda - dobrando a largura de banda do 
GDDR5. Os usuários também se benefi ciarão de até 4.0 TFLOPS de 
desempenho de precisão de fl oating-point único e recursos visuais 
ultra-suaves e com alto framerates no monitor MacBook Pro Retina 
(www.apple.com/macbook-pro).

Prezi Video

@As ferramentas de comunicação devem ser construídas para 
colocar as pessoas à frente e no centro de seus conteúdos 

e o Prezi Video permite isso para vídeos gravados ou ao vivo. A 
Prezi , empresa de comunicação visual conhecida por sua plata-
forma de apresentações dinâmicas com zoom, anuncia, hoje, o 
lançamento do primeiro produto de produção de vídeo que insere 
a pessoa na tela junto ao seu conteúdo visual e em tempo real 
(http://prezi.com/video).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

E-commerce de nicho: três passos para 
ter sucesso em mercados segmentados

Gustavo Hollatz (*)

Além da administração e olhar estra-
tégico, uma loja de e-commerce traz 
desafi os ainda maiores como por 

exemplo, a disponibilidade de produtos 24 
horas por dia, o atendimento rápido e efi caz, 
prazos de entrega, condições diferenciadas 
de pagamento e segurança. Mas, tudo isso 
apesar de desafi ador e muito importante, 
não é nada além dos recursos que todo bom 
site de compras deve ter.

E é sobre isso que vou falar: sobre alguns 
passos para ir além do básico na sua loja 
virtual e galgar o sucesso no mercado on-
line mesmo em mercados de nicho. Você 
já imaginou os desafi os para alavancar as 
vendas de autopeças de reposição, por 
exemplo? Um mercado tão segmentado 
que não comercializa itens desejados e 
nem cobiçados pelo consumidor, mas, 
que é fundamental para a manutenção de 
qualquer veículo.

Vou mostrar aqui que é possível alcançar 
o êxito de um e-commerce seja ele de qual-
quer segmento. Vamos aos passos!

1º Passo – Mostre muito mais que um 

produto, faça o cliente entender a 

necessidade da compra: apostando nas 

campanhas de remarketing

Quando falamos do mercado de peças de 
reposição podemos pensar em itens que 
o consumidor não deseja, afi nal ninguém 
gosta de imaginar que seu veículo ou equi-
pamento pode precisar de ajustes. Nenhum 
cliente acorda em um belo dia, desejando 
comprar um rolamento, um fi ltro de óleo 
ou uma pastilha de freio sem necessidade. 
Mas, quando a compra é inevitável para a 
manutenção corretiva, o desejo pelas peças 
torna-se imediato.  Essa é na realidade, 
uma compra necessária para que o equi-
pamento tenha um bom funcionamento e 
é por esse motivo que mostrar ao cliente a 
importância da manutenção preventiva e 
ao mesmo tempo alertá-lo para o cuidado 
necessário na compra de peças de reposição 
é um dos primeiros passos para o sucesso 
nesse mercado.

Uma das estratégias para criar e tra-
balhar esse alerta em nossos clientes, 
por exemplo, são as campanhas de re-
marketing que reforçam a importância 

de estar com a manutenção correta das 
máquinas e equipamentos, uma vez que, 
nossas peças de reposição são voltadas 
à veículos específi cos como ônibus e 
caminhões, além de equipamentos de 
construção, como escavadeiras e; má-
quinas agrícolas, como colheitadeiras.  
Portanto, posso dizer que conhecer o 
público alvo é muito importante.  Parece 
que isso facilita tudo, não é? Já que sa-
bemos quem consome nossos produtos. 
Mas, na realidade é que não é!

Como já comentei, nosso trabalho 
antes da comercialização é o de trazer 
a refl exão sobre a importância dos ser-
viços especializados de manutenção 
e da compra de peças de qualidade e 
com procedência. Assim, muito mais do 
que uma compra indesejada e urgente 
mostramos também a importância das 
manutenções preventivas para que não 
sejamos lembrados apenas nas manuten-
ções corretivas.

2º Passo - Encantando o cliente: des-

crição do produto, uma chave para 

mostrar segurança, tranquilidade e 

confi abilidade na compra

Outro passo fundamental nesta jornada 
é encantar o cliente. E, uma das maneiras 
para agradar e fazer com que ele tenha 
segurança, tranquilidade e confi ança no 
momento da compra, é trabalhar com um 

Novarejo

site seguro e com informações fundamen-
tais sobre o produto e sua procedência.

Ter especialistas à disposição para 
tirar dúvidas e fazer avaliações é outro 
diferencial que pode ajudar a garantir que 
os clientes tenham mais fi rmeza sobre o 
item adquirido.  Por isso, nosso traba-
lho é também informar de forma clara 
e objetiva a descrição de cada produto.

3º Passo - Criando diferenciais atra-

tivos: frete grátis, descontos e aten-

dimento rápido

Além de clareza sobre um produto e ava-
liação sobre a sua necessidade, as famosas 
promoções e descontos são atrativos que 
agradam a todos os consumidores, mesmo 
em um mercado de nicho como o de peças 
de reposição. Esses diferenciais podem 
motivar o cliente a fazer a compra.

Abordagens como frete grátis, des-
contos, além de um atendimento rápido, 
efi ciente e feito por profi ssionais alta-
mente capacitados fazem como que o 
consumidor escolha o seu e-commerce. 
E, uma vez escolhendo a sua loja virtual 
já um passo dado rumo ao sucesso!

(*) É Especialista em marketing de Aftermarket 
Solutions, unidade de negócios da CNH Industrial, 

formado em Publicidade com especialização em 
marketing, possui mais de 15 anos de experiência 

acadêmica e profi ssional em comunicação.

Cinco dicas para transformar uma contratação 
temporária em emprego fi xo

Segundo a Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário (Asserttem), mais 
de 570 mil oportunidades devem surgir, 
impulsionadas pelas festas de fi m de 
ano. Consultor empresarial lista ações 
para que os profi ssionais possam buscar 
a efetivação após o período

Todos os anos, entre setembro e dezem-
bro o país vive um momento de otimismo 
econômico. As festas de fi m de ano e o 13º 
salário fazem crescer as vendas do comér-
cio e da indústria e, consequentemente, 
surgem as vagas de trabalho temporárias. 
Em 2019 devem ser mais de 570 mil, de 
acordo com a Associação Brasileira do 
Trabalho Temporário (Asserttem).

Em um país com mais de 12 milhões 
de desempregados, o sonho de tornar a 
oportunidade em vaga fi xa é comum. E 
o consultor empresarial e palestrante, 
Roberto Vilela, reuniu cinco dicas para 
que os profi ssionais possam buscar a tão 
esperada efetivação. “É comum que haja 
algumas contratações após o período e 
essas oportunidades são dadas a quem se 
destaca”, diz. Para o especialista, mais do 
que formação técnica, são as habilidades 
comportamentais que fazem a diferença 
neste momento:

1 – Entenda a cultura organizacio-

nal da empresa: e envolva-se com ela. 
Se possível, pesquise previamente sobre 
a empresa e converse com quem já está 
lá para entender quais pontos são os mais 

O mercado online ou mesmo as lojas físicas exigem habilidades e estratégias para alavancar o sucesso 
seja ele em qualquer segmento, ainda mais nos dias atuais em que o empreendedorismo e as novas 
tecnologias vêm transformando os modelos de negócio, deixando-os cada vez mais inovadores

valorizados pela gestão. Ter a atitude de 
“vestir a camisa” será essencial para cha-
mar a atenção do seu líder.

2 – Não espere pelo treinamento: de 
acordo com Roberto, é muito importante 
que a empresa prepare o profi ssional tem-
porário, mas nem sempre isso ocorre. “Por 
isso tenha a iniciativa e proatividade de ir 
atrás das informações que precisa para 
executar bem o seu papel. Na Internet, 
por exemplo, existem diversos cursos e 
materiais gratuitos que podem lhe ajudar 
a melhorar sua performance”, recomenda.

3 – Deixe claro o seu compromisso 

com o negócio: e é fundamental mostrar 
isso em palavras e em ações. Fazer mais 
do que o básico que lhe foi solicitado, 
atender bem o cliente, mostrar que está 
disposto a fazer diferente são atitudes do 
perfi l profi ssional que as empresas buscam.

4 – Peça feedback: “sempre que 
possível pergunte à sua liderança sobre 
o seu desempenho. Por ser um período 
curto de trabalho, uma conversa semanal 
rápida pode ser decisiva para a melhoria 
do trabalho e o resultado fi nal”, destaca 
Roberto.

5 – Comunicação e pontualidade: 

por fi m, o consultor reforça que só é 
lembrado quem é visto. “E isso vale tanto 
para ações positivas quanto negativas. 
Para transformar um emprego temporário 
em fi xo, o encare como uma oportunidade 
já defi nitiva. Seja pontual e cordial, evite 
contratempos que chamem a atenção do 
seu chefe de forma negativa e se comuni-
que. Questione, se integre, converse com 
os clientes e colegas. É assim que você irá 
mostrar que merece uma oportunidade 
e que vai fazer a diferença para os resul-
tados do negócio”, fi naliza.
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D - Diversidade de Gênero
Nos próximos dias 27 e 28, no Villa Blue Tree, acontece a 9ª edição do 
Fórum Mulheres em Destaque. O evento, pioneiro no Brasil a tratar da 
ascensão das mulheres aos cargos de liderança nas empresas brasileiras, 
é organizado pela CKZ Diversidade com apoio institucional da ONU Mu-
lheres e do movimento He For She. Apresentação da pesquisa inédita: 
‘Como é a cultura organizacional e quais são as melhores práticas da 
gestão da diversidade de gênero das empresas com maior número de 
mulheres em cargos de gestão e liderança?’. Mais informações e inscrições: 
(http://ckzdiversidade.com.br/foruns/forum-diversidade-na-lideranca/). 

E - Aula de Artesanato  
No próximo dia 23 (sábado), a partir das 12h30, Marcelo Darghan come-
mora 30 anos de carreira com aula aberta e gratuita para mais de 3 mil 
pessoas no Centro de Eventos São Luís. Todos os materiais necessários 
serão cedidos aos participantes. Com um mês de antecedência do Natal, 
a aula será temática. A técnica que será apresentada será os pontos de 
bordado. Essa técnica de mix de pontos se chama bordado livre, que 
é uma tendência mundial de decoração e moda. Aos partyicipantes, 
solicita-se a doação 1kg de alimento e um brinquedo, a serem doados 
ao GRAAC. Inscrições no tel. 0800-643-0214.  

F - Negócios no Brasil
A Jetro, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Japonesa 
no Brasil, o Consulado Geral do Japão e a Japan House, promovem no 
próximo dia 18 (segunda-feira), das 14h às 18h, o Primeiro Grande 
Encontro de Inovação Aberta Brasil-Japão. Reunirá empresas japonesas 
para aproximar e fomentar o diálogo e conhecimento sobre inovação 
com as corporações, startups brasileiras e seus ecossistemas. Painéis 
de “Como e porque inovar no Brasil”, com apresentações de André Ma-
ciel (Softbank Latin America), Mitsuru Nakayama (Venture Capital) e 
Francisco Jardim (SP Ventures) e discussões com grupos de empresas 
japonesas (https://www.jetro.go.jp/brazil/topics/446610.html).

A - Contra a Corrupção
O Instituto Não Aceito Corrupção promove na próxima segunda-feira 
(25), a partir das 8h, na Universidade Mackenzie, o IV Seminário 
‘Caminhos contra a Corrupção’. Com tema central “Corrupção na 
História do Brasil”, na ocasião também será lançada obra coletiva de 
mesmo nome. Diversos autores da obra participarão do seminário, 
como: Fernando Schüler, Heródoto Barbeiro, Júlio Marcelo de Olivei-
ra, Rodrigo Bertoccelli, André Guilherme que debaterão sobre temas 
da ordem do dia – corrupção e os três poderes, corrupção e mídia,  
instituições e ética pública no Brasil. Inscrições: (https://forms.gle/
vaMGLH26YHeRxMZQA).

B - Turismo Náutico
A Nautal, uma startup espanhola de Barcelona, chegou no Brasil em 
maio como um “airbnb de barcos”, que conecta proprietários de embar-
cações a viajantes em busca de experiências marítimas  desenvolvendo 
o mercado de turismo náutico, ainda sem tradição no país. Com mais 
de 30 mil opções que vão de catamarãs a iates disponíveis para locação 
em sua base, incluindo a opção de ter o serviço de um marinheiro para 
condução, a empresa objetiva facilitar o acesso do viajante a esse serviço 
e permitir que as pessoas encontrem uma alternativa às hospedagens 
em hotéis e resorts. Saiba mais em: (www.nautal.com.br).

C - Investimentos em Startups
A FGV realiza no dia 2 de dezembro, a partir das 8h30, um workshop 
sobre o mercado de private equity, venture capital e investimentos em 
startups. O objetivo é debater o crescimento e desenvolvimento do país 
a partir dos investimentos em startups, inovação, venture capital e pri-
vate equity. Reunirá em um mesmo ambiente investidores, gestores de 
private equity e venture capital, corporações interessadas em inovação, 
conselheiros e executivos de fundos de pensão, formuladores de políticas 
públicas, consultores, advogados, fundadores de startups e interessados 
no tema. Inscrições: (http://educacao-executiva.fgv.br).

G - Festival Hacker
No próximo dia 23 (sábado), a partir das 9h, no  Audio (Av. Francisco Ma-
tarazzo, 694), acontece o O Roadsec São Paulo 2019, maior festival hacker 
da América Latina. São 24 horas de atividades, ofi cinas interativas, palestras 
e shows para reunir estudantes, profi ssionais e comunidades que discutem 
temas desde hardware, software, ataque, defesa, ciência, sociedade e criptoa-
tivos, além de participarem da feira de recrutamento com oportunidades em 
tecnologia e segurança da informação nas empresas. Informações: (https://
roadsec.com.br/saopaulo2019). Ingressos: (http://bit.ly/IngressosRSSP19).

H - Programa de Estágio
Jovens estudantes interessados em adquirir experiência numa empresa que 
investe em inovação e diversidade podem se inscrever até o próximo dia 17, 
no programa de estágio da Techint Engenharia & Construção. Os candidatos 
devem ter previsão de formatura entre junho e dezembro de 2021 e cursar 
Engenharia - qualquer especialidade -, Direito, Psicologia ou Administração. 
As vagas são para São Paulo e o inglês avançado é um dos requisitos para 
conquistar o cargo. Os futuros engenheiros podem se inscrever em: (http://bit.
ly/2pTLSiv) e os estudantes dos demais cursos no (http://bit.ly/2LWdEDm). 

I - Automação Empresarial
A everis, consultoria multinacional de negócios e tecnologia, apresenta 
um estudo sobre transformação digital e automação para a América 
Latina. Intitulado de “Operações Híbridas - Estudo de Mercado 2019”, 
que apresenta as maneiras como os líderes de indústrias abordaram 
as novas tecnologias e os desafi os enfrentados ao integrá-las em suas 
operações. O estudo foi realizado com informações obtidas a partir de 
uma entrevista com cerca de 50 executivos seniores responsáveis por 
iniciativas de automação em empresas líderes em setores como seguros,  
telecomunicações, tecnologia, bancos e varejo. Para ler o estudo acesse: 
(https://www.everishybridoperations.com/pt).

J - Jogos de Aposta
No próximo dia 18, a Casa Bisutti recebe mais uma edição do Like the 
Future, intitulada ‘Mercado do Jogo: Qual a sua aposta?’, que traz refl e-
xões a respeito do potencial de negócios dos jogos de aposta, com base 
na tramitação de dois projetos de lei para criação de um marco legal, na 
Câmara e no Senado. O debate, mediado por Magnho José, Presidente do 
Instituto Brasileiro do Jogo Legal, também conta com a participação de 
Bob Santos, Secretário Nacional do Ministério do Turismo; Luiz Felipe 
Maia, Advogado da  Brazil Internacional Gaming, e Marco Pequeno, da 
iGaming360. O evento é uma realização do Lide Futuro. 

D - Diversidade de Gênero
Nos próximos dias 27 e 28, no Villa Blue Tree, acontece a 9ª edição do 

A - Contra a Corrupção
O Instituto Não Aceito Corrupção promove na próxima segunda-feira

Seis orientações para um 
varejo fi delizar clientes

Mais do que nunca, é 

preciso mostrar aos 

clientes que eles são 

especiais e que possuem 

um tratamento à altura

Atualmente, os consumi-
dores que vão às com-
pras em lojas do varejo 

são muito mais exigentes do 
que eram tempos atrás, já sa-
bendo o que querem quando 
chegam ao PDV; possuindo 
desejos que extrapolam a 
proximidade física e levando 
em conta pontos como aten-
dimento de qualidade, preço 
de produtos, comodidades e 
programas de fi delização. 

Por isso, para a realização de 
bons negócios, o estabeleci-
mento deve se preocupar com 
diversos aspectos que garanti-
rão o retorno dos clientes. Mas 
quais são eles? Alguns pontos 
são claros, como preços, loca-
lização, atendimento, estacio-
namento, meios de pagamento 
e entrega de produto em casa. 
Assim, fi ca claro para o em-
preendedor do ramo do varejo 
que se deve tomar algumas 
medidas para fi delização, por 
isso, detalhamos algumas dicas 
sobre os aspectos citados: 
 • Localização - o sucesso 

de um empreendimento 
precede sua abertura. 
O recomendável é que 
se estabeleça um estudo 
prévio que possibilite 
a obtenção de um local 
privilegiado para atuar, 
analisando, por exemplo, 
números de pessoas que 
passam nas ruas, dentre 
outros detalhes. Nessa 
hora, é preciso paciência 
e planejamento, pois um 
ponto correto vai agregar 
muito no sucesso, en-
quanto um ponto errado 
é praticamente meio ca-
minho para o fracasso. 

 • Preços - hoje, o público 
possui muitas ferramentas 
para realizar pesquisas, 
sendo assim, ter um preço 
competitivo é primordial. 
Torna-se necessário para 
o empreendedor do ramo 
farmacêutico buscar alter-

nativas para se destacar, 
e uma que se mostra de 
grande sucesso é o asso-
ciativismo, obtendo maior 
força nas negociações, 
podendo, assim, repassar 
os descontos aos clientes. 

 • Programas de fi deliza-

ção - nunca os famosos 
cartões de fidelidade 
estiveram tão na moda. 
Os consumidores preci-
sam se sentir especiais, 
se tornando de extrema 
importância que estabe-
leça algum tipo de clube 
de vantagens. Contudo, 
é imprescindível cautela 
para que esses benefí-
cios ocorram de forma 
ordenada; para isso, são 
necessárias ferramentas. 

 • Capacite seus aten-

dentes - é importante 
uma equipe qualifi cada, 
lembrando que, para uma 
boa venda, é fundamental 
conhecer o assunto com 
a maior profundidade que 
puder, esclarecendo dúvi-
das que possam aparecer e 
melhorando o diálogo com 
o cliente. O atendente não 
pode ser tímido e a prática 
deve ser constante. 

 • Busque facilidades - se 
preocupe com o acesso 
de seus clientes e com 
a disponibilização dos 
produtos em sua loja, 
fazendo com que estejam 
adequadamente visíveis. 
Também se preocupe em 
como o cliente chegará 
a loja, buscando espaço 
para estacionamento e, 
caso não tenha, criando 
convênios. 

 • Supere as expectativas - 

busque sempre inovar e se 
atualizar, a quebra positiva 
da expectativa do cliente é 
uma forma quase certeira 
de fazer com que ele volte, 
por isso, busque estar em 
constante contato com o 
que existe de mais moder-
no no mercado. 

(*) - É diretor geral da Farmarcas, 
associação criada para administrar 

agrupamentos farmacêuticos
e redes associativistas. 

Paulo Roberto O. da Costa (*)

De acordo com o levantamento, 77% dos consumidores devem 

presentear alguém no Natal.

A conclusão é de uma 
pesquisa feita em todas 
as capitais pela Confe-

deração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). 

De acordo com o levanta-
mento, 77% dos consumidores 
devem presentear alguém no 
Natal, percentual próximo 
aos 79% que fi zeram compras 
na data do ano passado. Isso 
signifi ca que, acompanhando 
os passos da retomada gradual 
da economia no pós-crise, apro-
ximadamente 119,8 milhões de 
brasileiros devem ir às compras 
este ano.

Considerando somente a 
aquisição de presentes nata-

Varejo teve 
crescimento 
0,7% em 
setembro, 
revelou o IBGE

As vendas no varejo cresceram 
0,7% em setembro na compara-
ção com agosto. Segundo infor-
mou ontem (13) o IBGE, este é 
o quinto resultado positivo con-
secutivo. O segmento acumulou 
ganho de 2,4%. Com o maior di-
namismo da atividade comercial 
nos últimos três meses, o índice 
de média móvel no trimestre 
encerrado em setembro (0,6%) 
“acentua ritmo de crescimento 
frente à estabilidade que vinha 
sendo observada entre março e 
junho de 2019”.

Na comparação com setem-
bro de 2018, o varejo cresceu 
2,1%, sendo a sexta taxa 
positiva seguida. Com estes 
resultados, os índices do setor 
foram positivos tanto para o fe-
chamento do terceiro trimestre 
de 2019 (2,6%), como para o 
acumulado dos nove primei-
ros meses do ano (1,3%). As 
comparações são em relação a 
iguais períodos do ano anterior. 
O indicador acumulado nos 
últimos 12 meses, saindo de 
1,4% em agosto para 1,5% em 
setembro, “sinaliza estabilidade 
no ritmo de vendas”.

O varejo ampliado - que 
inclui veículos, motos, par-
tes e peças e de material de 
construção - teve expansão de 
0,9% no volume de vendas, se 
comparado a agosto de 2019. 
Signifi ca a sétima taxa positiva 
seguida. No período, acumulou 
ganho de 4,0%. A média móvel 
do trimestre encerrado em se-
tembro, que é de 0,6%, mostrou 
aumento no ritmo das vendas, 
em relação à média móvel no 
trimestre fi nalizado em agosto, 
quando fi cou em 0,3% (ABr).

A Petrobras informou que iniciou a 
etapa de divulgação da oportunidade 
de venda de seus negócios de distri-
buição de combustíveis, lubrificantes 
e fertilizantes no Uruguai. Em nota, a 
companhia explicou ter a finalidade 
de vender 100% das ações detidas 
pela Petrobras Uruguay Sociedad 
Anónima de Inversiones (Pusai), 
empresa que atua no segmento de 
distribuição no país.

De acordo com a estatal, “esta ope-
ração está alinhada à otimização do 
portfólio e à melhoria de alocação do 
capital da companhia, visando a geração 

de valor para os nossos acionistas. A 
presente divulgação está de acordo com 
a Sistemática para Desinvestimentos da 
Petrobras”. As principais etapas subse-
quentes do projeto serão informadas 
oportunamente ao mercado.

A Petrobras atua, por meio da PUD-
SA, na distribuição de combustíveis e 
lubrifi cantes, que inclui uma rede de 
90 estações de serviços, 16 lojas de 
conveniência, um terminal logístico de 
lubrifi cantes, além de uma planta de 
querosene de aviação, sendo a segunda 
maior distribuidora de combustíveis do 
país (ABr).

O presidente da Eletrobras, Wilson 
Ferreira Júnior, disse que o valor de 
capitalização da Eletrobras, dentro do 
processo de privatização, “vai ser um 
número justo”, com repercussão posi-
tiva para os consumidores em termos 
de redução  tarifária. Salientou que o 
princípio é que não haja ganho nem 
perda, porque é o mercado de capitais 
que vai comprar. Segundo ele, todo o 
procedimento tem que ser muito trans-
parente para a sociedade. 

“O que você vem verifi cando nos últimos 
leilões é queda das tarifas. Independente 
da Eletrobras, há uma tendência muito 

clara de menores tarifas em energias 
renováveis”, disse. Para ele os processos 
têm que ser “mais positivos, isto é, mais 
baratos, para o consumidor”. E completou: 
“Não tenho dúvida que vai ter serviço me-
lhor, com mais qualidade e menor preço”.

A estimativa é que a aprovação do 
projeto que trata da privatização da 
Eletrobras,  ocorra no primeiro se-
mestre de 2020, com a desestatização 
no segundo semestre, dando origem à 
criação de uma nova estatal privada, 
para gerir a Eletronuclear e a Usina de 
Itaipu Binacional, mais um conjunto de 
programas (ABr).

A estimativa da safra 
2019/2020 de grãos aponta 
para um novo recorde, com 
246,4 milhões de toneladas, 
um aumento de 1,8% ou 4,3 
milhões de toneladas em 
comparação à safra 2018/19. 
Os números são do 2º levanta-
mento divulgado ontem (13) 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). A 
pesquisa de campo foi realiza-
da no período de 28/10 a 1º/11, 
com mais de 900 informantes 
em todo o país.

A intenção de plantio sina-
liza uma variação positiva de 
1,4% quando comparado à 
área da última safra, chegando 
a 64,1 milhões de hectares. A 
área a ser semeada com soja 
aponta para um crescimento 
de 2,3% em relação à safra 
passada. O plantio no Brasil 
atinge 56% da área. A produ-
ção está estimada em 120,9 
milhões de toneladas.

Já o milho primeira safra 
mostrou aumento de área e 
alcançou 4,1 milhões de hec-

Um aumento de 1,8% ou 4,3 milhões de toneladas

em comparação à safra 2018/19.
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Vendas no Natal devem movimentar 
R$ 60 bilhões na economia

Mesmo com o orçamento apertado, a maior parte dos brasileiros não vai abrir mão de garantir os 
presentes de Natal, a data mais importante para o varejo tanto em volume de vendas quanto em 
faturamento

próxima à soma do movimento 
estimado em datas como Dia 
das Mães, Dia dos Pais, Dia dos 
Namorados e Dia das Crianças, 
o que ajuda a ter uma ideia da 
magnitude da importância do 
Natal para a economia do país.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, a pesquisa demonstra 
que a força simbólica e cul-
tural do Natal se sobrepõe às 
adversidades que os brasileiros 
ainda lidam com as fi nanças 
pessoais. “De modo geral, os 
dados comprovam que o há-
bito de presentear nesta data 
é cultural entre os brasileiros 
e sobrevive mesmo quando há 
difi culdades econômicas” (AI/
CNDL/SPCBrasil).

linos, a injeção de dinheiro na 
economia deverá ser da ordem 

R$ 60 bilhões no comércio e 
no setor de serviços, a cifra é 

Conab prevê novo recorde 
para safra brasileira de grãos

tares. A produção pode chegar a 
26,3 milhões de toneladas, 2,4% 
superior a 2018/19. As condi-
ções das lavouras no RS e PR 
estão boas. A partir de janeiro, 
começa o plantio da segunda 
safra do cereal, que representa 
mais de 70% da produção de 
milho no país.

O algodão, cuja janela de 
plantio começa no fi nal deste 
mês, mantém a projeção de 

crescimento tanto em área, 
alcançando mais de 1,6 milhão 
de hectares, quanto no volume 
total esperado, podendo che-
gar a 2,7 milhões de toneladas 
de pluma. O produtor segue 
apostando na demanda exter-
na pela pluma brasileira. Em 
outubro, o Brasil exportou 
o maior volume mensal da 
história: 279 mil t de pluma 
(AI/Conab).

Petrobras vai vender todos os ativos no Uruguai Eletrobras: privatização deve reduzir tarifas
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Sala de Aula: 
PRESENTE?

Além dos altos índices 

de evasão escolar no 

Ensino Médio, há um 

outro fator que nem 

sempre aparece nas 

pesquisas

É o número de alunos 
que estão somente fi -
sicamente presentes 

em sala de aula, ‘cumprindo 
tabela’. Não é sem razão que 
professores, pais e alunos 
desejam uma remodelação no 
trabalho escolar na última eta-
pa da educação básica no país. 

A Pesquisa Internacional 
sobre Ensino e Aprendizagem, 
realizada pela OCDE a cada 
cinco anos, revelou pontos de 
atenção a respeito da apren-
dizagem e das condições de 
trabalho de professores e ges-
tores de escolas em 48 países, 
entre eles o Brasil. 

Conforme os resultados da 
pesquisa, há uma forte rela-
ção entre o clima escolar e a 
qualidade da aprendizagem, 
e apontam-se as seguintes 
evidências no que se refere 
ao Brasil: 

1. O dobro de frequência 
na constatação de incidência 
de intimidações, bullying e 
ofensas verbais entre estu-
dantes. Apesar de este tema 
ser amplamente discutido, 
ainda é preciso que todos no 
ambiente escolar entendam 
que o bullying não é aceitável e 
quando de fato for enfrentado, 
teremos condições de comba-
tê-lo. Quando um aluno não se 
sente confortável e seguro na 
sua escola, com certeza não 
há condições de aprendizado. 

2. Há 34% a mais de relatos 
de professores em nosso país 
indicando a necessidade de 
acalmar os estudantes antes 
de iniciar as aulas, reduzindo 
ainda mais o tempo de trabalho 
pedagógico. 

3. s metodologias ativas são 
menos usadas do que na média 
dos outros países, mesmo com 
80% dos professores brasilei-

ros estarem abertos a adotar 
práticas inovadoras. 

4. 60% dos diretores brasi-
leiros informaram que a qua-
lidade da educação em suas 
escolas é prejudicada pela falta 
de professores qualifi cados, 
o dobro dos demais países 
pesquisados.

É notório que já avançamos 
pela força da lei com a inclusão 
de 1.200 horas para os itine-
rários formativos como um 
espaço de protagonismo para 
o estudante no Ensino Médio. 
Por outro lado, realizar esse 
plano será um grande desafi o. 

Em diversas partes do mun-
do, ofi cinas de marcenaria, cos-
tura, gastronomia, mecânica 
e música dividem espaço na 
matriz com os componentes 
curriculares clássicos. Isso 
porque, para promover o enga-
jamento e garantir aprendiza-
gens que sustentam e ancoram 
o desenvolvimento cognitivo, 
essas ofi cinas são estratégicas. 

E, mais, oportunizam intera-
ções que qualifi cam a comuni-
cação e desenvolvem a empa-
tia, competências necessárias 
para dar respostas criativas 
aos problemas complexos que 
ainda não conhecemos, que 
emanam de uma sociedade em 
profunda mudança, cuja arqui-
tetura do mundo do trabalho 
ainda está sendo desenhada. 

Muito pouco sabemos do 
que será exigido para operar 
nesse mundo que ainda des-
ponta no horizonte, salvo o 
que chamamos de qualidades 
humanas – ainda escassa. 
Mas se conseguirmos tirar do 
papel o trabalho com as dez 
competências gerais da BNCC, 
já avançaremos a uma ressigni-
fi cação da escola de educação 
básica no Brasil, construindo 
sentido para a sua existência. 

É uma chance ouvirmos nas 
chamadas diárias, da boca e 
do coração de cada estudante, 
PRESENTE!

 
(*) - É diretora pedagógica do Sistema 

Positivo de Ensino.

Acedriana Vicente Vogel (*)

Ela registrou que seu 
dever é pautar qualquer 
projeto que seja da von-

tade da maioria dos senadores 
e acrescentou que a PEC será 
o primeiro item da reunião do 
dia 20.

Simone disse que acertou com 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, um procedimento 
mínimo para a tramitação da 
PEC na CCJ e no Plenário. As 
mudanças de interpretação 
no STF trazem instabilidade 
jurídica e política ao país. Ela 
afi rmou que é responsabilidade 
do Congresso se posicionar so-
bre o tema e não se pode tratar 
do assunto com base em caso 
específi co, como o do ex-pre-
sidente Lula. “É inadmissível a 
nossa omissão. Quem entender 
que é ilegal, poderá recorrer ao 
Judiciário”, declarou.

O senador Oriovisto Gui-

Simone Tebet anunciou votação da matéria na comissão para a 

próxima quarta-feira (20).

O Senado aprovou, em vo-
tação simbólica, o projeto que 
amplia medidas de combate 
ao tabagismo. De autoria do 
senador José Serra (PSDB-SP), 
a proposta foi relatada pela se-
nadora Leila Barros (PSB-DF) 
e segue agora para análise da 
Câmara. Serra comemorou a 
medida como crucial para a 
saúde da população. “O Sena-
do dá uma mensagem clara de 
que a saúde dos brasileiros é 
prioridade”, afi rmou o senador.

Leila elogiou Serra pelo “tra-
balho incansável” contra o 
tabagismo há décadas e disse 
que, nos anos 1980, 30% dos 
brasileiros fumavam, enquanto 
hoje apenas 10% da população 
fumam, graças às restrições à 
propaganda de cigarro. “Mas 
existe uma campanha que tenta 
assediar de forma insistente, com 
vários artifícios, a juventude do 
nosso país. O maior papel dentro 
desse Parlamento é nós estarmos 
sempre alertas de modo que 
a gente não tenha retrocessos 
dentro dessa política”, disse.

Os senadores Eduardo Braga 
(MDB-AM), Rogério Carvalho 
(PT-SE), Eduardo Girão (Po-
demos-CE) e Humberto Costa 
(PT-PE) elogiaram o projeto, 
dizendo que a proposta ajudará 
a reduzir o número de fuman-
tes no país. Braga afi rmou que 
há seis milhões de mortes por 
ano no mundo relacionadas ao 
tabagismo. “O que o Senado 
está votando, ao aumentar a 
restrição com relação a uma 
propaganda muitas vezes en-
ganosa, pode fazer a diferença 
entre a vida e a morte”, disse, 
relatando que fumou até ter 
um câncer de bexiga, decor-
rente do hábito, há 15 anos. Já 
o senador Luis Carlos Heinze 
(PP-RS), contrário ao projeto, 
afi rmou que as 180 mil famílias 
que se sustentam com o plantio 
de fumo nos estados de Santa 
Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul serão prejudicadas. “O 
que estão fazendo hoje com o 
cigarro, amanhã vão fazer com 
a cerveja e com o refrigerante”, 
disse Heinze (Ag.Senado).

O projeto do senador José Serra contou com o relatório

favorável da senadora Leila Barros.

Motivos 
para festejar 
primeiros 
300 dias do 
governo

O senador Vanderlan Cardoso 
(PP-GO) fez um balanço das 
atividades dos Poderes Le-
gislativo e Executivo nos 300 
primeiros dias do ano. Para 
ele, a mensagem passada pela 
imprensa muitas vezes é a de 
que o governo e o Congresso 
não estão trabalhando pelo bem 
do país, mas a verdade é que o 
período teve muitos resultados 
positivos.

“Acredito no crescimento do 
Brasil, acredito em cada bra-
sileiro e acredito no potencial 
federal, com o presidente Jair 
Bolsonaro e seus ministros. 
Acredito, sobretudo, neste 
Senado, que passou por uma 
grande renovação e viveu o 
semestre mais produtivo dos 
últimos 25 anos”, disse.

Vanderlan afi rmou que, no 
primeiro semestre, as comis-
sões do Senado fi zeram 373 
reuniões e aprovaram 487 pa-
receres. No Plenário, segundo 
o senador, foram 134 aprova-
ções de projetos, propostas e 
medidas provisórias. Entre as 
principais propostas aprovadas, 
ele citou a Reforma da Previ-
dência e o projeto da nova Lei 
das Teles, que, na sua visão, 
vai revolucionar as telecomu-
nicações do país (Ag.Senado).

O senador Dário Ber-
ger (MDB-SC) disse que o 
combate à miséria deve ser 
encarado como prioridade para 
o Senado. Ele mencionou os 
dados divulgados pelo IBGE 
segundos os quais chega a 13,5 
milhões o número de cidadãos 
brasileiros vivendo na miséria 
extrema, com pouco mais de 
R$ 4,00 por dia.

“Precisamos discutir o as-
sunto aqui nesta Casa, buscar 
soluções legislativas, e cobrar 
do governo atenção às políti-
cas sociais que visem aos mais 
desamparados, que busquem 
tirá-los dessa situação dramá-
tica em que se encontram [...] 
Precisamos de programas so-
ciais que possibilitem a inclusão 
social por meio do trabalho, da 
educação, do acesso ao sanea-
mento básico, ao transporte e à 
alimentação e que garantam o 
mínimo de dignidade a esses 
milhões e milhões de brasilei-
ros”, afi rmou. 

Para o senador, a miséria 

Senador Dário Berger (MDB-SC).

A comissão mista que analisa a MP que 
dispensa a publicação de balanços de grandes 
empresas nos jornais impressos rejeitou  por 
13 votos a 5 o relatório da senadora Soraya 
Thronicke (PLS-MS).  

Na tentativa de fl exibilizar a matéria, a re-
latora ainda acatou emenda apresentada pelo 
senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) para 
retomar a necessidade de publicação dos atos 
e demonstrações fi nanceiras, na forma resumi-
da, em jornal de grande circulação editado na 
localidade sede da companhia, com divulgação 
simultânea da íntegra dos documentos no site 
do mesmo jornal na internet. 

Rejeitado o relatório de Soraya Thronicke, a 
comissão mista aprovou o parecer da senadora 
Rose de Freitas (Podemos-ES), pela inconstitu-

cionalidade e pela rejeição da MP. Senadores e 
deputados contrários à MP atribuíram a medida 
à “briga” entre o presidente Jair Bolsonaro e 
alguns veículos de comunicação e classifi caram 
a medida como um “ataque à democracia”.

“Quando o presidente se pronunciou dizendo 
que esse era um instrumento que poderia esva-
ziar a imprensa, isso é um demérito para essa 
matéria”, ressaltou Rose de Freitas, para quem o 
documento eletrônico pode também abrir espa-
ço para fraudes. “Essa matéria tem pouco a ver 
com tecnologia ou recursos, mas tem a ver com 
a democracia, a disputa de  Bolsonaro com os 
órgãos de imprensa. O que ele pretendeu fazer 
ali foi estrangular os jornais. É matéria que, de 
fundo, quer atacar a liberdade de imprensa”, 
avaliou o deputado Paulo Teixeira (Ag.Câmara).

A comissão provou parecer da senadora Rose de Freitas pela inconstitucionalidade

e pela rejeição da MP.

Segundo a OMS, cerca de 20% 
do lixo hospitalar gerado no Brasil 
é considerado perigoso, composto 
por contaminantes, químicos e 
perfurocortantes. Para avaliar 
o descarte desses materiais, a 
Comissão de Meio Ambiente da 
Câmara realizou audiência públi-
ca com representantes do setor. 
O diretor-presidente da Abrelpe, 
Carlos Roberto Filho, afi rmou que 

as regras ambientais precisam ser 
respeitadas, pois do contrário os 
lixões serão liberados de maneira 
descontrolada, e ressaltou a impor-
tância da reciclagem dos resíduos. 

Para o representante da Anvisa, 
Marcelo Cavalcante, é necessário pro-
mover a substituição de materiais e de 
processos por alternativas de menor 
risco. Também considera a necessida-
de de ação integrada entre os órgãos 

federais, estaduais e municipais de 
meio ambiente, com o objetivo de 
regulamentar o gerenciamento dos 
resíduos de serviços de saúde.

Autor do pedido para a realiza-
ção do debate, o deputado Carlos 
Gomes (Republicanos-RS) disse 
que é essencial a separação do lixo 
hospitalar, porque os riscos sani-
tários são altíssimos e o material é 
extremamente tóxico (Ag.Câmara).

Repasse direto 
de emendas para 
estados e municípios

Nova regra para repasse de 
recursos federais por meio de 
execução direta de emenda, 
sem a necessidade de convênio 
ou instrumento similar com um 
órgão público intermediário, foi 
aprovada em comissão especial 
da Câmara. O relator, deputado 
Aécio Neves (PSDB-MG), afi rmou 
que conta com o apoio dos pre-
sidentes da Câmara e do Senado 
para aprovar o substitutivo de 
sua autoria nos plenários das 
duas Casas.

“Queremos estar em condições 
de aprovar no Plenário para que 
essa nova sistemática possa vigo-
rar já para as emendas defi nidas 
pelos parlamentares este ano, 
para aplicação no ano que vem”, 
disse. Para Aécio, a aprovação da 
proposta é um primeiro passo efe-
tivo na direção do chamado “novo 
pacto federativo”, que busca uma 
distribuição mais justa entre os 
recursos da União, dos estados e 
dos municípios.

“Essa proposta, que nasceu no 
Senado, tem o objetivo de fazer 
com que os recursos destinados 
por emendas parlamentares - que, 
para muitos municípios, princi-
palmente os pequenos, é a única 
fonte extra de recursos - possam 
chegar de forma mais efetiva, sem 
burocracia e sem os altos custos 
que lhes são impostos pelas ins-
tituições fi nanceiras federais”.

De acordo com o parlamentar, 
hoje, na liberação dessas emen-
das, a Caixa cobra cerca de 12% 
de seu valor. Além do custo, 
Aécio cita outros problemas na 
execução das emendas, como 
parcelas liberadas com lentidão e 
difi culdade do estado fi scalizador 
para alcançar alguns municípios 
(Ag.Câmara).
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CCJ do Senado vota prisão em 
segunda instância na próxima semana
A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), disse que a PEC da prisão em segunda instância 
será votada no colegiado na próxima semana

marães (Podemos-PR), autor 
da PEC, argumentou que a 
proposta não fere nenhuma 
cláusula pétrea e pediu ao 
presidente Alcolumbre que 

funcione”, apontou o senador.
A senadora Juíza Selma 

(Podemos-MT), relatora da 
matéria, disse que a PEC já tem 
condições de ser votada pela 
comissão e, em seguida, pelo 
Plenário. Para o senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR), o Senado 
precisa oferecer uma resposta 
a essa exigência da sociedade. 
Ele disse que a prisão em se-
gunda instância será um salto 
civilizatório para o país.

O senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) classificou a 
matéria como “rumorosa e 
primordial, pois não se fala em 
outra coisa no Brasil depois da 
decisão do STF”. Para ele, a 
PEC deve ter prioridade dentro 
do Senado, ao lembrar que 43 
senadores assinaram uma carta 
que pedia ao STF a manutenção 
da prisão em segunda instância 
(Ag.Senado).

paute a PEC assim que a 
matéria for aprovada na CCJ. 
“Essa proposta é uma tentativa 
de transformar o Brasil em 
um país sério, onde a Justiça 

Rejeitada MP que desobriga 
publicação de balanços em jornais

Senado precisa discutir miséria 
extrema e buscar soluções

Projeto que amplia 
combate ao

tabagismo vai à Câmara

condiciona as pessoas a viverem 
em situações desumanas, sem 
qualquer perspectiva de melho-
ria na qualidade de vida. Muitos 
vivem nas ruas ou em moradias 
precárias, sem acesso às míni-
mas condições de dignidade 
humana. Dário alertou, ainda, 
que os que são vítimas desse 
descaso social não dispõem de 
recursos mínimos para comprar 

sequer gêneros alimentícios 
emergenciais necessários à sua 
sobrevivência.

“O número de brasileiros que 
vive, atualmente em nosso país 
abaixo da linha da pobreza, ou 
melhor, da extrema pobreza, 
bateu o recorde e já equivale 
ao total da população de paí-
ses como Portugal e Grécia”, 
ressaltou (Ag.Senado).

Políticas para a redução de lixo hospitalar



Notamos, na vida 

prática, que a partir da 

lei 13.140/15 e do novo 

Código de Processo 

Civil, também de 2015, 

a mediação tornou-se 

acirrada.

Mas entendemos que 
há uma falha espe-
cialmente perante o 

poder judiciário. A mediação 
no poder judiciário é feita a 
partir de uma intimação para 
que as partes comparecerem a 
uma audiência de conciliação. 
Após essa etapa, ocorre a 
audiência por meio de media-
dores treinados pelo Tribunal 
de Justiça.

Mas o que vem ocorrendo 
normalmente nestas audi-
ências é que os mediadores 
precisam esclarecer aos par-
ticipantes que a informalidade 
é na forma de condução da 
audiência, mas que se trata de 
um ato formal, ou seja, possui 
peso processual.

Recentemente, em uma 
audiência de reconhecimento 
e dissolução de união estável 
que também envolvia a dis-
cussão sobre a guarda dos fi -
lhos menores, os presentes se 
depararam com um impasse. 

Um dos patronos presentes 
não era regularmente inscrito 
na OAB.  Ele se defendeu 
alegando ser estagiário e que 
estava acompanhando o advo-
gado presente. Ao apresentar 
as credenciais foi confi rmado 
que se tratava de um bacharel 
sem inscrição na OAB e que 
o registro de estagiário havia 
vencido há quase nove anos. 

Ele não apresentava os 
requisitos necessários para 
presenciar uma audiência 
que iria tratar de assuntos 
que são segredo de justiça. 
Além disso, ainda corroborava 
que essa mesma pessoa havia 
entrado em contato com a 
outra parte apresentando-se 
como advogado e fazendo 
pressão para que aceitasse 
um acordo prévio, alegando 
que peticionaria em juízo 
ajustando tal acordo.

No início da audiência, 
além da arguição por parte 
dos advogados relativo a re-
presentatividade, visto que a 
pessoa constava no mandato 
outorgado com um número 
de inscrição que não era dela, 
ainda a própria parte contrá-
ria, disse que não se sentia à 
vontade com a presença do 
pseudo advogado em razão 
da pressão e ameaças que lhe 
fi zera anteriormente.

Estranhamente os media-
dores não tomaram a atitude 
alguma. O próprio juiz ao com-
parecer na sala de audiências, 
manteve a pessoa presente 
e esta atitude já acabou a 
eventual possibilidade de um 
acordo, porque aquele que se 
sentiu acuado não poderia es-
tar à vontade para raciocinar, 
uma vez que o seu direito de 
estar livre de seu ameaçador 
não lhe foi concedido.

Tal fato ocorre em razão de 

se alicerçarem os mediadores 
na informalidade, porém, 
esquecem que o ato proces-
sual existe. Não seria aceito 
tal situação se fosse em uma 
audiência de instrução, então 
não poderia aceitar em uma 
audiência de mediação, por 
mais informal que queiram 
os mediadores, revestirem 
aquele ato.

Portanto, quando se fala 
em informalidade na media-
ção, é uma forma de resumir 
como será feita a abordagem 
do tema a ser mediado. Isso 
não significa que haverá 
informalidade no ato pro-
cessual. Por isso espero que 
com o amadurecimento do 
procedimento de mediação, 
os profi ssionais envolvidos 
sejam mais cautelosos com a 
forma de administrar. 

Afi nal, uma das partes de-
clarando-se desconfortável 
com a presença de pessoa 
estranha deve ser considera-
do, pois as partes já estão em 
confl ito. Não se pode ainda 
aceitar que o julgador com-
pareça a audiência e sentindo 
que não houve acordo entre as 
partes, insista na conciliação 
(diferente de mediar), sem 
entender os motivos do por-
que a parte que está relutante 
se explique e racionalmente 
interprete se há algum fun-
damento.

Nem que um juiz, ao to-
mar conhecimento de uma 
irregularidade em audiência, 
permita que continue tal 
irregularidade em respeito 
as partes e aos patronos. E 
ainda mais que o mesmo se 
sinta ofendido por não ser 
aceito um acordo sem avaliar 
as razões da parte que não o 
aceitou e venha a retaliar este 
com decisões futuras, negan-
do os pleitos requeridos.

Porém, a realidade dos fatos 
ocorridos é que o magistrado 
retaliou, alegando que as 
partes tiveram a chance de 
se ajustarem em audiência. 
Os mediadores foram infelizes 
ao manter uma pessoa estra-
nha em ambiente que não 
era propício, especialmente 
por estarem buscando uma 
mediação. E o resultado: duas 
crianças estão sofrendo com 
esta situação.

Portanto, é formal ou infor-
mal a audiência de mediação? 
Sem dúvidas é um ato pro-
cessual formal, tanto é que 
com a lavratura do termo de 
audiência trouxe prejuízos a 
crianças e a um dos genitores, 
apenas por manter a presença 
de uma pessoa sem qualifi -
cação para estar presente no 
ambiente onde discutia-se o 
bem-estar de dois menores.

(*) - Advogado atuante no direito de 
família e direito empresarial, é sócio 

fundador do escritório Akiyama 
Advogados Associados, (www.

akiyama.adv.br). 

Conciliação e mediação 
são atos formais

Paulo Akiyama (*)
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Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade a se reunirem
em AGO/E a se realizarem no próximo dia 29/11/2019 às 15:00
horas em sua sede social, na Rua da Glória nº 332, 4º andar,
sala 43, nesta Capital afim de deliberarem: a) leitura, exame e
discussão do relatório da diretoria, Balanço e Demonstrativo do
resultado do exercício de 2018 encerrado em 31/12/2018; b)
encerramento de atividades e da empresa e c)assuntos gerais.
Encontram-se à disposição dos srs. Acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere o artigo 133 da lei nº 6.404/76.
São Paulo 11/11/2019. Diretor Presidente: Hissao Okaue.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
da Associação Portuguesa de Desportos

A Associação Portuguesa de Desportos, por intermédio do Conselheiro João Carlos dos
Santos Bento, na qualidade de Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, convoca
os membros do Conselho Deliberativo para a Reunião Ordinária, a ser realizada no dia
10 de dezembro de 2019 (terça feira), em primeira convocação as 19h00, com metade
mais um de seus Conselheiros e em segunda convocação às 19h30 com no mínimo
50 (cinquenta) Conselheiros presentes, na Sede Social do Clube (no Salão Nobre) à Rua
Comendador Nestor Pereira, n° 33 - Canindé, São Paulo/SP. Da Ordem do Dia: - Votação
da ATA da Reunião Extraordinária de 30 de setembro de 2019. - Leitura, apreciação e
votação da ATA da Reunião Ordinária de 14 de outubro de 2019. - Dar posse aos novos
Conselheiros Efetivos com mandato de 2019 a 2025, eleitos na Reunião da Assembléia
Geral em 25 de novembro de 2019 e posse aos Conselheiros Vitalícios Suplentes.
- Eleição dos Candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes para o Conselho de
Orientação e Fiscalização - COF. - Eleição da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo.
- Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva. Atenciosamente,
Egrégio Conselho Deliberativo: Conselheiro João Carlos dos Santos Bento - Presidente
do Egrégio Conselho Deliberativo.

Sempre Engenharia,
Comércio e Representações Ltda.

CNPJ Nº 69.066.108/0001-83 - NIRE 35.2.1125817-1
Convocação para Reunião de Sócios para Exclusão de Sócio

Ficam convocados os sócios da Sociedade, para a Reunião de Sócios da Sociedade que
será realizada no dia 29/11/2019, às 10:00 hs., em 1ª convocação, e no dia 09/12/2019,
às 10 hs., em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar,
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, tudo em conformidade com os artigos
1.152, § 3º, 1.085 e 1.086 todos da Lei 10.406, de 10/01/2002, contando com a seguinte
ordem do dia: (i) Deliberar acerca da exclusão do sócio Luiz Tarcisio Muniz de Freitas,
brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, RG nº 13.038.239 SSP/SP e CPF nº
084.466.998-93 e no CREA/SP nº 0682451104/D, residente e domiciliado na Rua
Caravelas, nº 140, apartamento 105, Torre Livin, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP
04012-060 (“Luiz Tarcisio”), atualmente, titular de 105 quotas representativas do capital
social da Sociedade, equivalentes a 21% do total; (ii) Alteração e consolidação do Con-
trato Social, bem como a autorização aos administradores da Sociedade, conforme ade-
quado e necessário, para praticar todos os atos e providências cabíveis, na hipótese de
ser aprovada a exclusão do Luiz Tarcisio da Sociedade. Luiz Tarcisio poderá apresentar
sua defesa, na reunião de sócio que ora se convoca, por meio documental ou oral. A
exclusão de Luiz Tarcisio é fundamentada em atos que implicaram e implicam em risco
para a continuidade dos negócios da Sociedade, bem como que comprometeram e com-
prometem sua efetiva capacidade de cumprir o objeto social. É importante ressaltar que a
ausência de Luiz Tarcisio na reunião que ora se convoca implicará em sua revelia quanto
aos fatos que fundamentam a justa causa para sua exclusão, o que poderá implicar em
sua exclusão da Sociedade. São Paulo/SP, 13/11/2019 Eduardo Fanganiello Senra, Neila
Delgado Fanganiello Senra e Patricia Gonçalves - sócios administradores. (13, 14 e 15)

Sanca GTIS Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 13.812.892/0001-77 - NIRE 35.225.483.814

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25 de Outubro de 2019
Data, Hora e Local: Realizada aos 25.10.2019, às 15:30 horas, na sede da Sanca GTIS Participações Ltda., localizada na Ci-
dade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, nº 500, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04533-001 (“Sociedade”). Convocação e Pre-
sença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, tendo em 
vista o comparecimento de sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Assumiu a presidência da 
mesa o Sr. Cláudio Kluger, que convidou a mim, o Sr. Renato Kluger, para Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a pro-
posta de redução do capital social da Sociedade. Deliberação Unânime: Após discutidas as matérias da ordem do dia, as só-
cias, por unanimidade e sem reservas, deliberaram: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade em R$50.000.000,00, por 
ser excessivo em relação às atividades constantes do seu objeto social, com o consequente cancelamento e extinção de 
5.000.000.000 de quotas sociais, com valor nominal de R$0,01 cada uma, sendo que: (a) R$47.500.000,00 serão devolvidos à só-
cia GTIS XXXI Brasil Participações Ltda., em moeda corrente nacional, correspondente ao cancelamento de 4.750.000.000 
de quotas de sua titularidade; e (b) R$2.500.000,00 serão devolvidos à sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda., em moe-
da corrente nacional, correspondente ao cancelamento de 250.000.000 de quotas de sua titularidade; (ii) consignar que a redução 
do capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, con-
tados das publicações exigidas por lei, sendo que a Alteração do Contrato Social pertinente será arquivada, concomitantemente 
com a presente, pelos meios próprios, perante a JUCESP; (iii) consignar, ainda, que após efetivada a redução ora deliberada, o ca-
pital social da Sociedade passará para o valor total de R$131.837.636,06, dividido em 13.183.763.606 quotas, com valor nominal 
de R$0,01 cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuídas entre as sócias da seguinte 
forma: (a) 12.524.575.426 quotas, no valor de R$125.245.754,26, para a sócia GTIS XXXI Brasil Participações Ltda.; e (b) 
659.188.180 quotas, no valor de R$6.591.881,80, para a sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda. (iv) autorizar os Adminis-
tradores da Sociedade a assinarem e praticarem todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deli-
berações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião de Sócios, da qual se lavrou 
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 25.10.2019. Sanca GTIS Participações Ltda. 
p. Cláudio Kluger, p. Renato Kluger; Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda. p. Cláudio Kluger, p. Renato Kluger; Cláudio Klu-
ger - Administrador e Presidente da Mesa, Renato Kluger - Administrador e Secretário da Mesa.

Sanca GTIS Embu Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 13.812.877/0001-29 - NIRE 35.225.483.865

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25 de Outubro de 2019.
Data, Hora e Local: Realizada aos 25.10.2019, às 14:30 horas, na sede da Sanca GTIS Embu Empreendimentos Ltda., São 
Paulo/SP, na Rua Tabapuã, nº 500, 11º andar, conjunto 114, Itaim Bibi, CEP 04533-001 (“Sociedade”). Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, § 2º, da Lei nº 10.406/2002, tendo em vista o 
comparecimento de sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Assumiu a presidência da mesa o 
Sr. Cláudio Kluger, que convidou a mim, o Sr. Renato Kluger, para secretariá-lo. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta 
de redução de capital social da Sociedade. Deliberação Unânime: Após discutida a matéria da ordem do dia, as sócias, por 
unanimidade e sem reservas, deliberaram: (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade em R$125.000.000,00, por ser 
excessivo em relação às atividades constantes do seu objeto social, com o consequente cancelamento e extinção de 
12.500.000.000 de quotas sociais, com valor nominal de R$0,01 cada uma, sendo que: (a) R$118.749.999,99 serão devolvidos à 
sócia Sanca GTIS Participações Ltda., em moeda corrente nacional, correspondente ao cancelamento de 11.874.999.999 
quotas de sua titularidade; e (b) R$6.250.000,01 serão devolvidos à sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda., em moeda 
corrente nacional, correspondente ao cancelamento de 625.000.001 quotas de sua titularidade; (ii) consignar que a redução do 
capital social ora deliberada só será efetivada após decorrido o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, 
contados das publicações exigidas por lei, sendo que a Alteração do Contrato Social pertinente será arquivada, 
concomitantemente com a presente, pelos meios próprios, perante a JUCESP; (iii) consignar, ainda, que após efetivada a redução 
ora deliberada, o capital social da Sociedade passará para o valor total de R$5.139.856,43, dividido em 513.985.643 quotas, com 
valor nominal de R$0,01 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre as 
sócias da seguinte forma: (a) R$4.882.863,61, divididos em 488.286.361 quotas para a sócia Sanca GTIS Participações Ltda., 
e (b) R$256.992,82, divididos em 25.699.282 quotas para a sócia Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda. (iv) autorizar os 
Administradores da Sociedade a assinarem e praticarem todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação 
das deliberações ora aprovadas. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião de Sócios, da qual 
se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 25.10.2019. Sanca GTIS 
Participações Ltda. Sócia - p. Cláudio Kluger, p. Renato Kluger; Sanca Desenvolvimento Urbano Ltda. Sócia - p. Cláudio 
Kluger, p. Renato Kluger. Cláudio Kluger - Presidente da Mesa, Renato Kluger - Secretário da Mesa

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 12.954.711/0001-84 - NIRE 35.300.414.055 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 16/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; e Secretário: 
André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: a) nos termos do inciso “(x)” do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, aprovar a 
celebração: (i) do Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial entre a Companhia e a Tellus III Holding S/A Company (CNPJ/ME 
nº 14.119.418/0001-27) (“Tellus III”), que será celebrado na data do fechamento da Operação Estruturada (definida abaixo), por meio do 
qual a Companhia deverá locar a parte ainda não locada do imóvel objeto da Matrícula nº 183.535 do 3º Registro de Imóveis de Campinas 
– SP (“Área Remanescente” e “Imóvel”, conforme aplicável), à Tellus III; e (ii) do Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial com 
Cláusulas Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças entre a Companhia e a Tellus III, por meio do qual a Companhia deverá locar, total 
ou parcialmente o Imóvel à Tellus III. O referido contrato será celebrado, exclusivamente, para garantir o lastro imobiliário por meio do fluxo 
financeiro de uma operação de securitização, através da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 143ª série da 1ª emissão 
da Habitasec Securitizadora S.A. (CNPJ/ME nº 09.304.427/0001-58) (“CRI”, “Operação Estruturada” e “Securitizadora”, conforme apli-
cável), sendo que seus efeitos ficarão suspensos, nos termos do artigo 125 do Código Civil, enquanto houver outros locatários no Imóvel, 
tudo de forma a manter o Imóvel sempre locado e a não haver qualquer prejuízo ao fluxo financeiro mínimo oriundo da atual locação 
do Imóvel, podendo sua eficácia e vigência serem verificadas de forma fracionada, proporcionalmente à ocupação do Imóvel, individua-
lizando, de maneira proporcional, os aluguéis que serão devidos pela Tellus III. b) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os 
atos complementares necessários ao cumprimento do que ora ficou resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a 
matéria. Encerramento: Nada mais. SP, 16/04/19. Jucesp nº 235.370/19-8 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus III Holding S/A Company - CNPJ/ME: 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 16/04/19, às 10 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; e Secretário: André 
Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: a) nos termos da alínea b) do §3º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, aprovar a 
aquisição de 50% das ações detidas pela BV Empreendimentos e Participações S.A. (CNPJ/ME nº 08.959.996/0001-79) (“BVEP”) 
no capital social da Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A. (CNPJ/ME nº 14.480.213/0001-72) (“Jaguatirica SPE”). b) nos 
termos do §3º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, aprovar: (b.i) a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária de parte 
das ações detidas no capital social da Jaguatirica SPE, em favor da BVEP; (b.ii) a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária da 
totalidade das ações detidas no capital social da Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ/ME nº 12.954.711/0001-84) 
(“Gilbeá”), em favor da Habitasec Securitizadora S.A. (CNPJ/ME nº 09.304.427/0001-58) (“Securitizadora”), que será vinculada à 143ª 
Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora (“CRI” e “Operação Estruturada”, respectivamente); 
(b.iii) a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, na forma de fiança solidária com a Gilbeá, para garantir a cessão dos créditos 
oriundos dos contratos de locação descritos abaixo, operada na forma do Contrato de Cessão definido e aprovado de acordo com o item 
“(c.ii)” adiante: (i) Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial celebrado em 06 de junho de 2018 (“Contrato de Locação 01”), por meio 
do qual a Gilbeá locou à Mogiana Alimentos S.A. (CNPJ/ME nº 45.710.423/0001-33) (“Devedora 01”) a área bruta de 21.155 m² (vinte e 
um mil, cento e cinquenta e cinco metros quadrados) relativa aos Módulos 1 a 5 (Galpão A) do Condomínio Multi Modal Campinas, situado 
na Rodovia Anhanguera (SP-330), Km 87, no Município de Campinas/SP, integrante da área maior descrita e caracterizada na Matrícula 
nº 183.535 do 3º Registro de Imóveis de Campinas – SP (“Imóvel”); (ii) Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial, que será cele-
brado na data do fechamento da Operação Estruturada (“Contrato de Locação 02”), por meio do qual a Gilbeá locará a parte ainda não 
locada do Imóvel (“Área Remanescente”) à Companhia (“Devedora 02” e, quando mencionada em conjunto com a Devedora 01, simples-
mente “Devedoras”); e (iii) Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial com Cláusulas Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças, 
que será celebrado na data do fechamento da Operação Estruturada (“Contrato de Locação 03” e, quando em conjunto com o Contrato 
de Locação 01 e Contrato de Locação 02, simplesmente “Contratos de Locação”), por meio do qual a Gilbeá locará a totalidade do Imóvel 
à Companhia. O Contrato de Locação 03 será celebrado, exclusivamente, para garantir o lastro imobiliário por meio do fluxo financeiro 
da Operação Estruturada, sendo que seus efeitos ficarão suspensos, nos termos do artigo 125 do Código Civil, enquanto houver outros 
locatários no Imóvel, tudo de forma a manter o Imóvel sempre locado e a não haver qualquer prejuízo ao fluxo financeiro mínimo oriundo 
da atual locação do Imóvel, podendo sua eficácia e vigência serem verificadas de forma fracionada, proporcionalmente à ocupação do 
Imóvel, individualizando, de maneira proporcional, os aluguéis que serão devidos pela Companhia; e (b.iv) a celebração, pela Companhia, 
do Contrato de Locação 02 e do Contrato de Locação 03; c) ainda nos termos do §3º do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia e con-
siderando que a Gilbeá é uma sociedade investida pela Companhia, aprovar: (c.i) a outorga, pela Gilbeá, de alienação fiduciária do Imóvel, 
em favor da Securitizadora; (c.ii) a cessão dos créditos oriundos dos Contratos de Locação, pela Gilbeá em favor da Securitizadora (“Con-
trato de Cessão”); e (c.iii) a cessão fiduciária, pela Gilbeá e pela Companhia, dos créditos oriundos dos futuros contratos de sublocação do 
Imóvel, incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos direitos creditórios, bem como 
toda e qualquer receita, multa e demais encargos de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Gilbeá e/ou à Companhia (na quali-
dade de sublocadora), conforme o caso, em favor da Securitizadora, sendo que todas as garantias acima serão constituídas em garantia 
da cessão dos créditos imobiliários, nos termos do Contrato de Cessão. d) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos 
complementares necessários ao cumprimento do que ora ficou resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 16/04/19. Jucesp nº 235.371/19-1 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A informação foi publicada 
no Twitter do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Na mensagem, a administração 
do presidente Jair Bolsonaro 
ressaltou a determinação da 
opositora boliviana de trabalhar 
para garantir novas eleições, 
além de demonstrar que quer 
aprofundar a “fraterna amiza-
de” entre os dois países.

“O governo brasileiro con-
gratula a senadora Jeanine 
Áñez por assumir constitucio-
nalmente a Presidência da Bo-
lívia e saúda sua determinação 
de trabalhar pela pacifi cação 
do país e pela pronta realização 
de eleições gerais. O Brasil 
deseja aprofundar a fraterna 
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Governo brasileiro reconhece 
nova presidente da Bolívia

O governo brasileiro anunciou ontem (13) que reconhece a senadora Jeanine Áñez como nova presidente da Bolívia

Senadora Jeanine Áñez, nova presidente da Bolívia.

amizade com a Bolívia”, diz o 
texto. Jeanine se autoprocla-
mou a nova presidente interina 
da Bolívia, preenchendo o 
vácuo de poder gerado pela 
renúncia de Evo Morales e de 
todos os que estavam na linha 
de sucessão. 

“Vou levar o processo 
adiante e convocar eleições 
o quanto antes”, disse. A 
decisão foi tomada em uma 
sessão legislativa especial 
da Assembleia boliviana, 
poucas horas depois que 
Morales desembarcou no 
México acompanhado por 
seu vice-presidente, Álvaro 
García Linera, e a ex-ministra 
da Saúde, Gabriela Montaño, 

após receber asilo político do 
governo de Andrés Manuel 
López Obrador. Já no territó-
rio mexicano, o ex-presidente 

da Bolívia denunciou nova-
mente “um golpe” contra ele, 
além de condenar a posse da 
opositora Jeanine (ANSA).

AJTO Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 05.502.277/0001-36 - NIRE 35.300.193.890
Extratao da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Instalação: 1º/10/2019, 11 horas, sede social. Convocação: Dispensada. Comparecimento: Todos os acionistas. Mesa: 
Presidente - Frederico de Toledo Gottheiner, Secretária - Daniela de Goes Gottheiner. Deliberações: (i) Aprovada a
dissolução da Sociedade de pleno direito, conforme art. 206, inciso I, item c, da Lei das SAs, por não mais interessar 
aos acionistas a sua continuidade; (ii) Aprovada a liquidação da Sociedade e nomedo como liquidante, o Sr. Frederico de 
Toledo Gottheiner, RG 33.504.871-7, CPF 369.657.798-70. O Liquidante ora eleito aceita o cargo e declara, sob as penas 

para “AJTO Participações S.A. – Em Liquidação”. (iv) Aprovar em vista do item (iii) acima, a alteração do artigo 1º do 
Estatuto Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 1º - A Sociedade, denominada 
AJTO Participações S.A. – Em Liquidação, é uma sociedade por ações, e será regida por este Estatuto Social e pela 
legislação em vigor”. (v) Aprovar a não instalação de um Conselho Fiscal durante o período de liquidação da Sociedade. 
Encerramento: Nada mais. SP, 01/10/2019. Presidente da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretário da Mesa: 
Daniela de Goes Gottheiner. Acionistas: Frederico de Toledo Gottheiner, Daniela de Goes Gottheiner, George de 
Toledo Gottheiner. JUCESP nº 581.781/19-3 em 08/11/19.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 12.954.711/0001-84 - NIRE 35.300.414.055

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 16/04/19, às 12 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; e Secretário: 
André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: (a) a cessão dos créditos oriundos dos contratos de locação descritos abaixo, em favor 
da Habitasec Securitizadora S.A. (CNPJ/ME nº 09.304.427/0001-58) (“Securitizadora”): (a.i) Contrato de Locação de Imóvel Não Resi-
dencial celebrado em 06 de junho de 2018 (“Contrato de Locação 01”), por meio do qual a Companhia locou à Mogiana Alimentos S.A. 
(CNPJ/ME nº 45.710.423/0001-33) (“Devedora 01”) a área bruta de 21.155 m² relativa aos Módulos 1 a 5 (Galpão A) do Condomínio Multi 
Modal Campinas, situado na Rodovia Anhanguera (SP-330), Km 87, no Município de Campinas/SP, integrante da área maior descrita e 
caracterizada na Matrícula nº 183.535 do 3º Registro de Imóveis de Campinas – SP (“Imóvel”); (a.ii) do Contrato de Locação de Imóvel 
Não Residencial, que será celebrado na data do fechamento da Operação Estruturada (“Contrato de Locação 02”), por meio do qual a 
Companhia deverá locar a parte ainda não locada do Imóvel (“Área Remanescente”) à Tellus III Holding S/A Company (CNPJ/ME nº 
14.119.418/0001-27) (“Tellus III” ou “Devedora 02” e, quando mencionada em conjunto com a Devedora 01, simplesmente “Devedoras”); e 
(a.iii) do Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial com Cláusulas Suspensiva e Resolutiva e Outras Avenças, que será celebrado 
na data do fechamento da Operação Estruturada (“Contrato de Locação 03” e, quando em conjunto com o Contrato de Locação 01 e com 
o Contrato de Locação 02, simplesmente “Contratos de Locação”), por meio do qual a Companhia locará a totalidade do Imóvel à Tellus 
III. Em virtude dos Contratos de Locação, a Companhia passou a ser titular de créditos imobiliários em face das Devedoras (“Créditos 
Imobiliários”), os quais foram cedidos pela Companhia à Securitizadora por meio da celebração do Instrumento Particular de Contrato 
de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), no âmbito da 143ª Série da 1ª Emissão de certificados de 
recebíveis imobiliários da Securitizadora (“CRI” e “Operação Estruturada”, respectivamente). (b) a outorga, pela Companhia, de alienação 
fiduciária do Imóvel, em favor da Securitizadora; e (c) a cessão fiduciária, pela Companhia e pela Tellus III, dos créditos oriundos dos futu-
ros contratos de sublocação do Imóvel, incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados 
aos direitos creditórios, bem como toda e qualquer receita, multa e demais encargos de mora, penalidade e/ou indenização devidas à 
Companhia e/ou a Tellus III (na qualidade de sublocadora), conforme o caso, em favor da Securitizadora, sendo que todas as garantias 
acima serão constituídas em garantia da cessão dos créditos, nos termos do Contrato de Cessão. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
16/04/19. Jucesp nº 235.372/19-5 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AJTO Participações S.A. - Em Liquidação
CNPJ/MF nº 05.502.277/0001-36 - NIRE 35.300.193.890

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Instalação: 11/10/2019, 11 horas, na sede social. Convocação: Dispensada. Comparecimento: Todos os acionistas. Mesa: 
Presidente - Frederico de Toledo Gottheiner, Secretária - Daniela de Goes Gottheiner. Deliberações:
o Relatório Final de Liquidação da Sociedade, datado de 11/10/2019, constante do Anexo II à presente Ata; (ii) Declarar a inexis-
tência de passivos sociais; (iii) Determinar que a guarda dos livros e documento sociais, assim como todos os procedimentos para 

Frederico de Toledo 
Gottheiner
218 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) Declarar o encerramento da liquidação; e (v) Aprovar a consequente extinção da 
Sociedade. Encerramento: Nada mais. SP, 11/10/2019. Presidente da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretário 
da Mesa: Daniela de Goes Gottheiner. Acionistas: Frederico de Toledo Gottheiner, Daniela de Goes Gottheiner, Geor-
ge de Toledo Gottheiner. JUCESP nº 581.782/19-7 em 08/11/19.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 10/12/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 12/12/2019  - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e 

Online IMÓVEL: Apartamento nº 134, 

Obs.:
DATA DOS 

LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 12/12/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: AMANDA FERRAZ GIARDINO 
MOURA

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 268.953,67 (Duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centa-
vos) - 2º leilão: R$ 151.613,42 (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente via 

Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida 
due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

08/11/2019.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 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: WEBERSON LUIZ DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz José da Silva e de Maria do Socorro Silva. 
A pretendente: ALICE CARDOSO LIMA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Malacacheta, MG, data-nascimento: 29/10/1994, residente e domiciliada 
em Malacacheta, MG, fi lha de Cloves Macedo Lima e de Maria Aparecida Cardoso Lima.

O pretendente: MARCELO SOARES DOS SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 17/11/1984, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Egildo Peixoto da Silva e de Irací Soares dos 
Santos Silva. A pretendente: MARLEIDE MARIA DA SILVA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 04/03/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marleide Roberta da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS BARBOSA, profi ssão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ibiuna, SP, data-nascimento: 23/08/1955, residente e domiciliado em 
São Bernardo do Campo, SP, fi lho de João Barbosa Filho e de Jovita Bueno Barbosa. 
A pretendente: ADALGISA MARIA DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 16/03/1945, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Naziozeno de Souza e de 
Maria Rosa de Jesus.

O pretendente: SÉRGIO DOS SANTOS, profi ssão: azulejista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldeise Maria Batista. A pretendente: DANIELLE DA 
SILVA LEAL, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Pereira Leal e de Maria José da Silva Leal.

O pretendente: WANDERLEY SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 02/01/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Risoldo Cardoso de Oli-
veira e de Rosa Maria dos Santos. A pretendente: ROSANA GERALDA DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/12/1976, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Barnabé Geraldo de 
Souza e de Iracy Gonçalves de Souza.

O pretendente: IVANILZO BATISTA DE SOUSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Batista de Sousa e de 
Cícera dos Santos de Oliveira. A pretendente: LUCIANA SILVA DIAS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oscar Pereira Dias e de 
Maria Aparecida da Silva Dias.

O pretendente: MIQUEIAS LEITE DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 05/09/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Leite da Silva e de Maria Edileusa Barros da 
Silva. A pretendente: CINTIA CAROLINE AVELAR CHAGAS, profi ssão: cabeleleira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Calçoene, AP, data-nascimento: 25/04/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cilene do Socorro Avelar Chagas.

O pretendente: SERGIO CORRÊIA LIMA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/02/1979, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Nelson Corrêia Lima e de Manoela Ismeria Lima. A pre-
tendente: MARISA MONTEIRO DOS SANTOS, profi ssão: polissonografi a, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salvador José dos Santos e de 
Marina Monteiro dos Santos.

O pretendente: RICARDO DIAS VIEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1978, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Izaias Vieira Neto e de Maria Dias 
Vieira. A pretendente: SILVIA HELENA SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Uberaba, MG, data-nascimento: 31/10/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Vieira de Souza Filho e de Akiko Magori.

O pretendente: PEDRO WERVERTON NASCIMENTO LIMA, profi ssão: assistente de 
projeto, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Martins de Lima 
e de Miriam Joelia do Nascimento. A pretendente: LUIZA DE OLIVEIRA MACHADO, 
profi ssão: shopper, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivelto 
Marcelo Machado e de Eliete de Oliveira Machado.

O pretendente: RENAN CÂMARA, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 31/12/1993, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Gilberto Câmara e de Lucineia Pedro. A pretendente: ERICA 
RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Marques da Silva e de Solange Aparecida Ribeiro da Silva.

O pretendente: LUCIANO GOMES NERIS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 23/09/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurací Neris de Souza e de Iraci Gomes dos Santos. 
A pretendente: ANIQUEULE CABRAL CAJADO SOUZA, profi ssão: atendente de 
vistos, estado civil: solteira, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 10/10/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Carlos de Souza 
e de Adriana Cabral Cajado Souza.

O pretendente: OLIVAL SANTOS DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra do Rocha, BA, data-nascimento: 21/04/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermes José da Silva e de Idália 
Inacia Silva. A pretendente: IDA MARIA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Marilândia do Sul, PR, data-nascimento: 10/11/1969, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francelino Pereira Sobrinho e de 
Santa Rosa Pereira.

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA DOS ANJOS, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Romildo Fernandes dos Anjos e de Silvana 
Oliveira dos Anjos. A pretendente: MAELY SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria 
dos Santos e de Solange Aparecida de Souza dos Santos.

O pretendente: DANIEL LUIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tatiane Nascimento de Oliveira. A pretendente: 
MAYARA CRISTINA ROCHA ANDRADE SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1997, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Andrade Silva e de Deldina 
Maria Machado Rocha.

O pretendente: BRUNO ÍAGO D'ANDREA SOUSA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio da Silva Sousa e de Cristiane 
D'Andrea. A pretendente: VITÓRIA BEZERRA GONZAGA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bonfi m Gonzaga da Silva e de 
Raimunda Regiane Bezerra Gonzaga.

O pretendente: RUBEN DA SILVA FERREIRA, profi ssão: operador de monitoramen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Neto e 
de Celestina da Silva Ferreira. A pretendente: TACIANA MARIA DE MOURA, pro-
fi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 
16/03/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Bandeira de Moura 
e de Maria Lindalva de Moura.

O pretendente: JULIANO VICENTE DA SILVA, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Terezinha Vicente da Silva. 
A pretendente: MARIA JEANE SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 30/08/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto dos Santos 
e de Josefa Clara Souza dos Santos.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA, profi ssão: agente de processos, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1998, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Claudio da Silva e de Regina de Cassia Januario. 
A pretendente: TALITHA DA SILVA SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo Jose de Souza e de Maria 
Aparecida da Silva Souza.

O pretendente: WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 24/09/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito dos Santos e de 
Jucimeire Crispina Santos de Oliveira. A pretendente: SIRLIANE DE SOUZA LIMA, 
profi ssão: técnica em computação, estado civil: solteira, naturalidade: Monto Santo, 
BA, data-nascimento: 20/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dourivaldo dos Santos Lima e de Silvanete de Souza Lima.

O pretendente: EDISON XAVIER DE AQUINO, profi ssão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1969, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de José Mires de Aquino e de Osvaldina Xavier de Aquino. A 
pretendente: SANDRÉIA DE ALMEIDA MOURA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 18/01/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Arnaldo da Cruz Moura 
e de Renata de Almeida Moura.

O pretendente: MARCELO FERNANDES DE MELLO, profi ssão: eletricista de autos, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salviano Fernandes de 
Mello e de Creusa Marina de Mello. A pretendente: WANICE SELEGHINI, profi ssão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/1976, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Walter Seleghini e de 
Nair Dutra Seleghini.

O pretendente: OCEOMAR VALERIO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 28/05/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Valerio da Silva e de Julia Maria de Lima. A 
pretendente: FRANCISCA DE SOUSA GONÇALVES, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 07/11/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Sousa Gonçalves e de 
Maria de Lourdes Dantas.

O pretendente: ALEX JOSÉ DE ALMEIDA, profi ssão: autonômo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Almeida e de Solange Apare-
cida Soares de Almeida. A pretendente: ANA CAROLINA FREITAS DOS SANTOS, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Francisco dos Santos e de Magna dos Santos Freitas.

O pretendente: GABRIEL PORTELA MORENO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moyses Moreno e de Silvia Aparecida Portela 
da Silva Moreno. A pretendente: JÉSSICA CAMARGO DE SÁ, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, Jardim São Paulo, SP, fi lha de Gerson José de Sá 
e de Sibele Camargo de Sá.

O pretendente: FILIPE MACHADO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Machado e de Maria Luisa Ferreira de 
Araujo Machado. A pretendente: NAYARA SILVA DIAS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Martins Dias e de 
Alexciane de Brito Silva.

O pretendente: GILVAN JOSE FILHO, profi ssão: fresador mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mirangaba, BA, data-nascimento: 02/01/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio Filho e de Cecilia Dias 
da Costa. A pretendente: CLEUZA GONÇALVES, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Matias Cardoso, MG, data-nascimento: 10/11/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel José Gonçalves e de Joana 
Batista Gonçalves.

O pretendente: LEANDRO DANIEL DE MOURA, profi ssão: moto boy, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marta Maria de Moura. A pretendente: BARBARA 
CANDIDO DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Amorim dos Santos e de Rosa Candido dos Santos.

O pretendente: ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mucuri, BA, data-nascimento: 07/05/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelson Rodrigues dos Santos e de Maria de 
Lourdes Pereira. A pretendente: RITA CECILIA DA SILVA, profi ssão: aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Altinho, PE, data-nascimento: 26/10/1960, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Manuel da Silva e de Josefa 
Cecilia da Conceição.

O pretendente: JOÃO VITOR ESTEVES COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Teófi lo Otoni, MG, data-nascimento: 21/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Esteves Costa. A pretendente: 
GEOVANA BELMIRO PAZIN, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Goioerê, PR, data-nascimento: 20/09/1977, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nestor Pazin e de Aparecida Belmiro Pazin.

O pretendente: FÁBIO DE SOUZA BRANDÃO, profi ssão: ofi cial de encanador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Brandão e de Noemia de Souza 
Brandão. A pretendente: BRENDA HELENA SANTOS SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Santos Silva e de Rita 
de Cassia Teodoro Barbosa Silva.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS PERIGO, profi ssão: analista de processos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 30/10/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Perigo e de 
Silvana Aparecida de Silva Perigo. A pretendente: FERNANDA CANDIDO BEZERRA, 
profi ssão: assitente de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilvan de Almeida Bezerra e de Maria de Fatima de Almeida Candido.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS SANTANA, profi ssão: técnico de rede óptica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gedevar Moura Santana e 
de Maria Ramos dos Santos Santana. A pretendente: PRISCILLA SARAIVA JULIO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nas-
cimento: 21/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Euclides Julio e de Maria Rosineuba Saraiva Julio.

O pretendente: CLEBER DOS SANTOS SILVA, profi ssão: técnico de FTTX, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/10/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Ubiratan da Silva 
e de Zenilda Rodrigues dos Santos. A pretendente: SARA GONÇALVES DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 02/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Juscelino Pedro da Silva e de Eunice Aparecida Gonçalves da Silva.

O pretendente: UENDERSON SILVA NORBERTO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/09/1992, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Jose Norberto e de 
Vandilma Maria Silva Norberto. A pretendente: CAROLINA REGINA BARBOSA, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Crispiliano Barbosa Neto e de Sandra Regina Barbosa.

O pretendente: MATHEUS SPINOLA VILELA, profi ssão: almoxarife, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1999, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marcelo Seixas Vilela e de Silvani Spinola Vilela. A 
pretendente: KARINA PEREIRA FREIRE, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nerival Nascimento Freire e de Maria 
José Pereira da Silva.

O pretendente: ROBSON FORTUNATO DA SILVA, profi ssão: ap. guincho, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Gameleira, PE, data-nascimento: 09/10/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandoval Fortunato da Silva e 
de Maria de Lourdes dos Santos Silva. A pretendente: ANA CLAUDIA FERREIRA 
VITOR, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Joaquim Nabuco, PE, 
data-nascimento: 06/05/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Vitor Pedro e de Luciene Maria Ferreira Vitor.

O pretendente: ALEXSANDRO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Antonio da Silva e de Josefa Ana da 
Silva. A pretendente: MAILANE RODRIGUES SILVA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1995, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Soares Silva e de Marta Rodrigues 
Soares Silva.

O pretendente: JOSÉ PAULO BORGES DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Umuarama, PR, data-nascimento: 16/10/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Silva e de Ana de Oliveira 
Silva. A pretendente: LUCIANE RAMIRO COTA, profi ssão: engenheira civil, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Mauricio Cota e de Dalva de 
Fatima Ramiro Cota.

O pretendente: DOUGLAS CEBALHO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de compras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Araujo da Silva e de 
Margarida Cebalho. A pretendente: TAMIRIS STEFANI MARTINS DOS SANTOS, 
profi ssão: cabeleleira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 23/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elaine 
de Cassia Martins dos Santos.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS FREITAS, profi ssão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luis Câmara Freitas e de 
Ione Pereira dos Santos. A pretendente: ELISANGELA PAULA DE LIMA, profi ssão: 
assistente fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito 
Ferreira de Lima e de Angela Paula de Lima.

O pretendente: MARCELO DE ALMEIDA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itatinga, SP, data-nascimento: 26/09/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Almeida e de Benedita Joana da Conceição. 
A pretendente: JUSSILENE NASCIMENTO LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Caravelas, BA, data-nascimento: 05/04/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ariston Babosa Lima e de Maria Nascimento Lima.

O pretendente: ALCIDES TOMAZ VIEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 31/05/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Graciliano Tomaz Vieira e de Maria Rosa Cae-
tano. A pretendente: LUCIENE AMARO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Amaro e de Verdiana Fortunata da Paz.

O pretendente: MANOEL CARLOS CHAVES DE SOUSA, profissão: técnico 
de celular, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Carlos Pinto de Sousa e de Neosliana Fonseca Chaves. A pretendente: EDIMARA 
LEANDRO BARBOZA, profissão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Euzebio Barboza dos Santos e de Marilene 
Leandro Barboza.

O pretendente: GLAUBER HENRIQUE GRACIANO SOUZA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Araujo 
Souza e de Fabiana Graciano Soares de Oliveira. A pretendente: GABRIELLA FARIAS 
DE ARAÚJO, profi ssão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Eliêlson Dias de Araújo e de Maria José dos Santos Farias.

O pretendente: JAMESSON OLIVEIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 10/03/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Oliveira da Silva e de Solange 
Maria Pacheco de Albuquerque. A pretendente: MARCIA MONTEIRO PEREIRA, 
profissão: agente de organização escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Assis, SP, data-nascimento: 29/01/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcio Antonio Pinto Perreira e de Maria de Fatima Monteiro.

O pretendente: JAIR RODRIGUES DE ANDRADE, profissão: encarregado de 
produção, estado civil: divorciado, naturalidade: Jussara, PR, data-nascimento: 
14/02/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Ferreira de Andrade e de Francisca Rodrigues de Andrade. A pretendente: JOSI-
NEIDE DA SILVA ALVES NERY, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
Recife, PE, data-nascimento: 12/09/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adriano Manoel Alves e de Margarida Alves da Silva.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO FERNANDES, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
01/09/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andraci 
Fernandes e de Gecilda Maria Mendes. A pretendente: JOYCE LETICIA DE OLI-
VEIRA SANTOS, profissão: back office, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jeova Carmo Santos e de Zilmar Jose de Oliveira.

O pretendente: JOÃO DE JESUS SOUZA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Heliópolis, BA, data-nascimento: 11/03/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Tomaz de Souza e de Josefa Maria de 
Jesus Souza. A pretendente: NADENILZA MARIA DE JESUS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Riachão do Dantas, SE, data-nascimento: 
06/10/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Ribeiro dos Santos Filho e de Mariete Maria de Jesus.

O pretendente: FELIPE LEONARDO DE MENEZES ALMEIDA, profissão: ad-
ministrador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo 
de Almeida Silva e de Marilene Pacheco de Menezes Almeida. A pretendente: 
FRANCIELE DE SOUZA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1991, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Francisco Antonio de Souza e de Naide de Souza.

O pretendente: MIQUÉIAS CARDOSO DE OLIVEIRA, profissão: atendente 
faturista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/10/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir 
Balbino de Oliveira e de Cleude Cardoso Melo de Oliveira. A pretendente: LARISSA 
ALEXANDRE RAMOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Claudio Roberto Ramos e de Silvia Helena Alexandre Ramos.

O pretendente: VITOR OTAVIO DA SILVA, profissão: autonômo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 01/03/1994, residente e domiciliado 
em Várzea Paulista, SP, filho de Francisco da Silva e de Rosemeire Aparecida de 
Paula. A pretendente: VANESSA ALCANTARA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orethydes 
Nunes de Oliveira e de Adenildes Alcantara de Oliveira.

O pretendente: MAURICIO CESAR HILARIO, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Hilario e de Thereza 
de Souza Hilario. A pretendente: RAQUEL PRUDENCIO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/06/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Prudencio e de Maria 
Jose dos Santos Prudencio.

O pretendente: VILSON VIANA DA FONSECA SOUZA, profissão: operador de 
supermercado, estado civil: solteiro, naturalidade: Queimados, RJ, data-nascimento: 
25/06/1997, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, filho de Vilson Viana de 
Souza e de Raquel Raposo da Fonseca. A pretendente: DANIELA CELESTE DOS 
SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rosevaldo Vieira dos Santos e de Ivani Celeste Pereira dos Santos.

O pretendente: IVANILDO LOLA GILÓ, profissão: confeiteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Capanema, PA, data-nascimento: 22/10/1980, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barroso Giló e de Maria Iraci Lola 
Giló. A pretendente: LUCIELE SIMONE DE JESUS SOUZA, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Brejolândia, BA, data-nascimento: 
27/04/1983, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Josié Conceição de 
Souza e de Luzia Rosa de Jesus Souza.

O pretendente: FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA FILHO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Granjá, CE, data-nascimento: 19/12/1985, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Joaquim da 
Silva e de Isaura Maria da Conceição. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS 
REYMÃO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/07/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jorge Augusto Reymão e de Maria Socorro dos Santos Reymão.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MENEZES, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1977, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Osvaldo Menezes Macena e de Maria 
Jose da Silva Menezes. A pretendente: LUCIANA DA SILVA, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 12/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arquimedes da Silva e de Maria Aparecida Paina da Silva.

O pretendente: DORGIVAL DE LUNA FERREIRA, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Gloria do Goitá, PE, data-nascimento: 18/08/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Evangelista 
Ferreira e de Luzinete Maria de Luna Ferreira. A pretendente: RENATA APARECIDA 
VALERIO DE LIMA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilberto Alves de Lima e de Maria Lucia Valerio de Lima.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS PEREZ, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Perez e de Josefa 
dos Santos Perez. A pretendente: VERONICA APARECIDA OSHIRO, profissão: 
auxiliar de importação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 02/07/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Claudinei 
Oshiro e de Anadeje Barbosa Oshiro.

O pretendente: KESLYN BAGESTERO DO NASCIMENTO, profissão: consultor 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/10/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nicanor 
Borges do Nascimento e de Melissa Aparecida Bagestero. A pretendente: ELIMARA 
BOMFIM LOPES, profissão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/2001, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gerson Arcanjo Lopes e de Roselaine Cristina Bomfim Lopes.

O pretendente: WELTON PEREIRA DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/11/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira Silva e de 
Lucineide Paes Pereira. A pretendente: GISELE MENDONÇA DE SOUZA, profis-
são: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Mendonça de Souza e de Edilâine Couto de Souza.

O pretendente: EDVALDO GOVEA VIEIRA DE MELO, profissão: assistente ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/09/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Gomes 
de Melo e de Pedrelina Govea Vieira de Melo. A pretendente: ADRIANA SAMPAIO 
DOS SANTOS, profissão: auxiliar financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Costa dos Santos e de Maria Jose Sampaio Moreira.

O pretendente: RANULFO DA ROCHA SILVA, profissão: analista de crédito 
imobiliári, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 29/12/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Manoel da Conceição Silva e de Rosilene da Rocha Silva. A pretendente: 
CAMILA MACHADO ALVES FRANCISCO, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Alves Francisco 
e de Telma Machado de Queiroz.

O pretendente: GIVALDO DOS ANJOS REIS, profissão: ajudante de obra, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poço Verde, SE, data-nascimento: 10/02/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo de Jesus Reis 
e de Josefa Andrade dos Anjos. A pretendente: EDINA SAMPAIO FIGUEIREDO, 
profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Teófilo Otoni, MG, 
data-nascimento: 01/06/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maurinho Sampaio Figueiredo e de Maria das Graças Pereira dos Santos.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO GAZZETA COSMO, profissão: escriturário admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
05/01/1994, residente e domiciliado na Fazenda da Juta, São Paulo, SP, filho de 
Luiz Cosmo Filho e de Ednéia Paulete Gazzeta. A pretendente: CIBELLE CAMPOS 
LOZANO DA SILVA, profissão: técnica em farmácia, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Pirajuí, SP, data-nascimento: 31/01/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos da Silva e de Marta Campos Lozano.
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FMC
FORMULARIO

REL
AVTURN

ÇSAMEMC
CATASTROFE

DVIRS
DEMOCRATAS

TÃULA
RI

PROVIMENTO
AAASSN
BARBACENA
AIAGOUR
LU

SAALIBI
CHARUTARIA

ORFARIAS

Objeto de 
exploração
capitalista,
para Marx

Documen-
to preen-
chido em
pesquisas
Acidente
de gran-
des pro-
porções

(?)
Angelico,

pintor
italiano

Dia (?):
marco da
Segunda
Guerra

Bagagem
de (?),
item de

viajantes

Estado de
profunda
abstração 

Partido de
Rodrigo

Maia
(Polít.)

Tornar
diverso

Reduto 
da união
familiar

Formato
de cone-
xões hi-

dráulicas

Conjunto
de pro-

dutos de
consumo

O formato
de pilhas

mais
comum

Mineral
usado na 
fabricação

de joias

Região
dividida 

entre Egito
e Sudão

Alcunha
da Portu-

guesa
(fut.)

Alegação
de ino-

cência do
réu (jur.)

Local de
venda de
artigos de
fumantes

Roberto (?),
cineasta
falecido
em 2018

Virar, em
inglês
Ser 

digno de
Assim
seja!

Fração da
unidade

Pedro (?): proclamou
a Independência
Cidade natal de

Eurico Gaspar Dutra

Vilão de
Shake-
speare
Utilizar

Pátria de
Abraão

Palmeira
silvestre

Conceito
negativo
da Ética

(?) in peace:
descanse
em paz,

em inglês

Item do orçamento
familiar em janeiro
"A Raposa e as (?)",

fábula de Esopo

Revendedoras de veí-
culos novos e usados

Perder o (?): ficar 
à deriva (o barco)

Joselino
(?), per-
sonagem
da "Esco-
linha do

Professor 
Raimun-
do" (TV)

3/fra. 4/iago — rest — turn. 5/núbia. 6/farias — transe. 10/provimento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171
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Refl exõesRefl exões
AJUSTE. 

Kate Spreckley

Por muito tempo nós confundimos o mundo e a Terra como 
um, quando na verdade, eles são completamente diferentes. O 
mundo é uma realidade criada pelo homem e a Terra é um ser 
divino vivo e que respira. Se a humanidade quiser sobreviver, é 
necessária uma revolução na forma como vivemos na Terra. Novos 
processos e estruturas sociais são necessários para restaurar o 
ambiente natural e nos ensinar a viver em harmonia com a Terra. 
Como resultado, você está sendo levado a explorar e a expressar 
a parte vital que você tem que desempenhar na mudança de 
como a humanidade existe na Terra. Sua alma está guiando e 
infl uenciando sua vida, confi ando no seu fl uxo e no que você está 
sendo chamado a fazer. Libere os padrões repetitivos do passado 
e limpe os resíduos remanescentes de todos os aspectos da sua 
vida. Observe o que está sendo revelado e ajuste-se e a sua vida 
de acordo. Permita que a verdade de sua alma o ajude a se tornar 
um ser humano responsável. Muito amor

 https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

 reginamadrumond@yahoo.com.br

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

9

QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019

SALÁRIO COM ACRÉSCIMO DE 1/3 DE FÉRIAS
Empresa ao declarar o DIRF deve lançar o valor de 1/3 de férias 
ou o valor não incide IR deixando de informar, qual a penalidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS AS HIPÓTESES QUE O FUNCIONÁRIO CONTRATADO NÃO SERÁ 
OBRIGADO A CUMPRIR O CONTRATO DE EXPERIENCIA? 

Em todas as situações onde ele já tenha sido empregado anteriormente 
em contrato a prazo determinado (experiência, safra, aprendizagem, 
obra certa, etc) em período inferior a 6 meses, conforme artigo 452 
da CLT. Nesse caso sua recontratação vai exigir contrato a prazo 
indeterminado. Nas demais situações caberá contrato de experiência.

REGISTRO DO CONTRATO DE SALÃO PARCEIRO
O contrato de salão parceiro deverá ser registrado em alguma entidade, 
para validade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCANSO INTRAJORNADA
Um funcionário que tem jornada de trabalho de 6 horas diárias, deveria 
usufruir de 15min de intrajornada. Porém a Empresa quer conceder 
entre 30min a 1hora por dia. Existe algum impeditivo quanto a isso? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL PRECISA EFETUAR 
O PCMSO E O PPRA?  

As Normas Regulamentadoras NR 7 (PCMSO) e NR 15 (PPRA) são obri-
gatórias para empresas seja do comércio, indústria ou serviços, e para 
qualquer regime tributário, a partir da contratação de empregado, de 
modo que a obrigatoriedade, basta contratar um empregado.

EFETIVAR APRENDIZ
Empresa pode efetivar aprendiz antes de concluir o curso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABORTO ESPONTÂNEO
Funcionária teve aborto espontâneo de 5 semanas terá direito a licença mater-
nidade, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: PEDRO JOSÉ DE SOUZA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 18/11/1972, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Claudemiro José de Souza e de Zenilde Fagundes de Souza. A pretendente: 
VILMA LOPES MARTINS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
Antonio da Platina, PR, data-nascimento: 03/10/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro José Martins e de Alzira Lopes Martins.

O pretendente: WALBER EUGENIO KILL, profi ssão: enfermeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Nanuque, MG, data-nascimento: 25/10/1974, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Elias Pedro Kill e de Cleonice Eugenio Kill. A pretendente: LAÍS MULLER 
CARDOSO, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando 
Cardoso e de Sandra Aparecida Muller.

O pretendente: NEY PENTEADO DE CASTRO NETO, profi ssão: médico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ney Penteado de Castro Junior e de Sue Clara D'Avola Penteado 
de Castro. A pretendente: MARIANA DINIZ MICHELONI, profi ssão: arquiteta, estado civil: 
solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 30/03/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adilson Micheloni e de Tânia Maria Diniz Boni Micheloni.

O pretendente: DANIEL CASEMIRO SUVIRI, profi ssão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Claudio Casemiro Suviri e de Ivanir Suviri. A pretendente: FABIOLA 
PEROBELLI, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Iporã, PR, 
data-nascimento: 17/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Perobelli e de Marcelina Luiza Perobelli.

O pretendente: LUCAS GOMES SANTIAGO, profi ssão: analista junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 16/04/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandro Martins Santiago e de Dinah Gomes 
Santiago. A pretendente: ADRIANA PEREIRA GOMES, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 13/03/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Edson Rodrigues Gomes e de 
Lusinete Pereira de Brito.

A pretendente: TAMARA MARQUES ALVAREZ, profi ssão: funcionaria publica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ailton Alvarez Errera e de Cleide Cortez Marques Alvarez. A 
pretendente: LARISSA GOMES BARBOSA DA SILVA, profi ssão: fi sioterapeuta geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pirajá, Salvador, BA, data-nascimento: 10/06/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo de Freitas Barbosa da Silva e de 
Márcia Lucia Gondim Gomes da Silva.

O pretendente: ÉDERSON LOPES MARTINS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ituverava, SP, data-nascimento: 26/05/1968, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Délio Custódio Martins e de Augusta Gonçalves Lopes Martins. A 
pretendente: JENIFFER DA SILVA CUNHA, profi ssão: dona de casa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Everaldo da Silva Cunha e de Lucinete da Silva Cunha.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WESLEY CARLOS GILA GARCIA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Garcia e de Ana Paula 
Gila da Silva. A pretendente: ARLETE DE SOUZA BOLOGNA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 27/07/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dalcio Bologna e de Celia 
Cruz de Souza Bologna.

O pretendente: JORGE LUIZ FRANCISCO ROSA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Irecê - BA, data-nascimento: 19/03/1985, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Epaminondas Francisco Rosa e de Cleonice Maria Rosa. A pretendente: 
TATIANE LAURINDO DE BARROS SILVA, profi ssão: atendente de restaurante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 09/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato de Barros Silva e de 
Maria Aparecida Laurindo.

O pretendente: KITARO YADOYA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, data-nascimento: 05/09/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Kenzo Yadoya e de Ueko Yadoya. A pretendente: GENILZA LUCAS 
DE MORAIS, profi ssão: operadora de máquinas, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Serra Branca - PB, data-nascimento: 01/12/1968, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Bandeira de Morais e de Geni Lucas de Morais.

O pretendente: RODOLFO DA SILVA SANTANA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 04/06/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelaido Ferreira de Santana e de Adelaide da 
Silva Lopes. A pretendente: BIANCA KASA DA SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 29/11/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar de Almeida Ribeiro da Silva e de 
Rosana Kasa da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS FERREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 01/10/1953, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira e de Juraci da Silva 
Ferreira. A pretendente: NEUSA MARIA DE SIQUEIRA, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 24/11/1957, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rocco de Siqueira e de Antuanete 
Benedita de Siqueira.

O pretendente: VALTER EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: síndico profi ssional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Lorena - SP, data-nascimento: 05/03/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Benedito Pereira e de Maura 
Aparecida dos Santos. A pretendente: ANA PAULA MELO COSTA, profi ssão: empresária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Bragança - PA, data-nascimento: 17/07/1992, resi-
dente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Paulo Sergio da Costa Sousa e de Elizângela 
do Nascimento Melo Costa.

O pretendente: RONIELLE DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Trindade - PE, data-nascimento: 07/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Ronaldo de Oliveira e de Valdemira Maria de Oliveira. A pretendente: 
MARCIA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital - SP, data-nascimento: 31/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Valdimiro Oniceto de Silva e de Maria Francisca de Oliveira.

O pretendente: CASSIO APARECIDO DOS SANTOS ARAUJO, profi ssão: analista de 
recursos humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 28/09/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Eimar Lourenço de Araujo e de Silvana dos Santos Araujo. A pretendente: ALINE DA SILVA 
REINALDO, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital 
- SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Augusto Cesar Reinaldo e de Maria José da Silva Reinaldo.

O pretendente: WILLIAN SAVIAN, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Aparecido Savian e de Cicera Silva Savian. A pretendente: NATHA-
LIA APARECIDA BASILIO SANTOS, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 13/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valter Oliveira Santos e de Sueli Aparecida Basilio Santos.

A pretendente: CLARISSA BUTTINO PEREIRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Pereira e de Mônica Aparecida 
Piçarra Buttino Pereira. A pretendente: SUELLEN OLINTA DO PRADO PEREIRA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-
nascimento: 06/03/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Milton 
Donizete Pereira e de Rosilda Maria do Prado Pereira.

O pretendente: ELIEL CARLOS FERREIRA, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Lourenço da Mata - PE, data-nascimento: 17/07/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Ferreira e de Josefa 
Amara Ferreira. A pretendente: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de 
operações cash, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
13/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson 
Araujo de Oliveira e de Janete Vitoria dos Santos OIiveira.

O pretendente: ESIO PEIXOTO DE MELO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 29/12/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz José de Melo e de Quiteria Peixoto de 
Melo. A pretendente: KATIA APARECIDA CALIJIURI, profi ssão: técnica de desenvolvi-
mento agr, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
13/09/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Calijiuri Junior e de Vanda Calijiuri.

O pretendente: WLADIMIR GIMENES NARANJOS JÚNIOR, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
17/06/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wladimir 
Gimenes Naranjos e de Cilene Ribeiro dos Santos. A pretendente: ANA PAULA SOUZA 
MURADOR, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Osasco - SP, data-nascimento: 10/06/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lha de Jurandir Murador e de Arlete Aparecida de Souza.

O pretendente: VAGNER SOARES, profi ssão: mecânico de automóveis, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 07/06/1975, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Celia Santos Soares. A pretendente: 
ADRIANA APARECIDA COSTA DE ALCANTARA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 01/09/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalgisa Costa de Alcantara.
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A Estação Brasileira Coman-
dante Ferraz na Antártica 
coloca o país num seleto 

grupo de nações que tem o direito 
de explorar e decidir o futuro do 
continente gelado num trabalho 
de cooperação internacional. O 
destino da região foi decidido pelo 
Tratado Antártico assinado em 
1961. O acordo defi niu que só quem 
desenvolvesse pesquisas no solo 
Antártico poderia defi nir as regras 
de ocupação de um dos locais mais 
desconhecidos do planeta. 

Desde 1975 o Brasil participa 
do Tratado Antártico e em 1984 
inaugurou uma estação de pesqui-
sa na região. O continente de gelo 
com uma área de 14,5 milhões de 
quilômetros quadrados, quase o 
dobro do território brasileiro, é o 
mais afastado de todos e o menos 
conhecido. Mas informações apura-
das por cientistas revelaram que a 
Antártica tem a maior quantidade de 
água doce do planeta, armazenando 
70% das reservas mundiais. 

Com icebergs imensos, a Antár-
tica também reúne 90% do gelo 
da Terra. Em relação aos recursos 

Brasileiros pesquisam 
as riquezas da Antártica
O destino da região foi decidido pelo Tratado Antártico assinado em 1961

Navio Polar Almirante Maximiano é um navio de pesquisa 

polar da Marinha do Brasil.

minerais e energéticos não existe 
um cálculo exato, mas já foram 
localizados petróleo, gás natural e 
ouro debaixo das camadas de gelo. 
A Antártica tem ainda uma impor-
tância fundamental para a regula-
ção do clima no planeta. A região 
controla as circulações oceânicas e 
atmosféricas de todo o mundo. Para 
entender melhor como funcionam 
estes efeitos, pesquisadores das 
Universidades Federais da Bahia e 
de Pernambuco estão a bordo do 
Navio Polar Brasileiro Almirante 
Maximiano. 

Enquanto navegam eles coletam 
dados para descobrir o impacto das 
correntes marítimas da Antártica no 
clima brasileiro. Para o vice-reitor 
da Universidade Federal de Per-
nambuco, Moacyr Araújo, o trabalho 
vai ajudar a entender os efeitos das 
mudanças climáticas. “A ideia é des-
cobrir quais são os efeitos das trocas 
de gases entre oceano e atmosfera 

para ter uma melhor previsão do 
que vai ocorrer no futuro”, explica. 
Um trabalho, que de acordo com o 
pesquisador, seria impossível sem o 
apoio das Forças Armadas Federal.

“Acho que é fundamental o apoio 
da Marinha e da Aeronáutica porque 
resolve todo o problema de logística 
numa região tão hostil como a An-
tártica”, ressalta. Nos últimos dez 
anos, o governo federal investiu R$ 
500 milhões no Programa Antártico 
Brasileiro (Proantar) que promove 
o desenvolvimento científi co na 
região. 

O programa também é respon-
sável pela avaliação dos impactos 
ambientais das atividades brasileiras 
na Antártica para garantir o cum-
primento de normas internacionais. 
O contra-almirante Sérgio Guida, 
gerente do programa brasileiro na 
Antártica, diz que o trabalho brasi-
leiro na região é uma lição do Brasil 
para o mundo (ABr).

A Antártica tem importância fun-

damental para a regulação 

do clima no planeta.
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Especial

#tenhacicatrizes

Marcus Trujilho

Seu negócio pode ganhar

um Power Up!

Marcus Trujilho  (*)

Todos nós já tivemos algum contato com o 
universo dos games, ou jogos digitais. Seja 

porque gostamos de jogar no celular, no video-
game, no computador ou porque temos fi lhos, 
sobrinhos, netos, que amam essa diversão. A 
expressão do título, inclusive, é bastante comum 
nos jogos e signifi ca ter mais poder ou mais força 
para seguir em frente.

Nascidos no fi nal da década de 70, os games  hoje 
fazem parte do cotidiano de bilhões de pessoas em 
todo o mundo, incluindo aqui no Brasil, onde já 
somos quase 80 milhões de jogadores, o equivalente 
a mais de um terço da população. Mas os jogos 
já são muito mais do que simples passatempos, 
(como na época do Solitaire ou Minesweeper, do 
Windows), ou pura diversão (como os animados 
jogos do Nintendo Wii). Hoje, os jogos digitais 
são ferramentas de ensino para crianças, jovens 
e adultos, nos mais diversos campos, e são ferra-
mentas de disseminação de cultura, com títulos 
que incluem  narrativas das tribos Inuit, do Alasca, 
ou com histórias que se passam no sertão da Bahia 
da virada do século XIX para o XX.

Mas além de todas as incríveis formas de 
aplicação dessas novas tecnologias, os jogos são 

também grandes oportunidades de negócios para 
todos os extratos da população e de formas que 
inicialmente não pensamos. 

Nos acostumamos a pensar em negócios com 
jogos como sendo a venda dos games como 
produtos, ou como plataforma de mídia onde 
circulam irritantes anúncios de todo tipo de 
conteúdo. Mas os jogos e tudo o que os circunda, 
como os jogadores, os desenvolvedores, eventos, 
campeonatos de esportes eletrônicos (e-sports) 
e muitas outras atividades trazem possibilidades 
de negócios que podem ser tão simples quanto 
os food trucks, que povoam feiras e torneios, 
quanto sofi sticadas, como ferramentas de análise 
de dados comportamentais de jogadores, para 
entender e prever comportamentos de consumo 
de refrigerantes e energéticos.

Vamos olhar algumas possíveis profi ssões e 
tipos de negócios que podem buscar, no mundo 
dos games, formas diferenciadas de fazer dinhei-
ro. Hoje, são comuns os eventos de cosplay, uma 
forma de expressão artística popular em que 
as pessoas vestem-se como suas personagens 
preferidas, como se fosse uma festa à fantasia. 
Essas personifi cações baseiam-se muito em jogos 
digitais como Mario Bros ou Counter Strike e 
hoje, profi ssionais como costureiras e cabelei-
reiros já perceberam esse nicho de mercado e 
conseguem faturar alto com criações exclusivas 
para esses clientes. Também já há diversos bu-

ffets infantis que enxergaram o potencial desse 
mercado e criaram temas de festa baseados em 
jogos como Free Fire, League of Legends, Sonic 
ou Tomb Raider. Ou ainda há as lojas de pequenos 
souvenirs, memorabilia (bonecos e miniaturas 
de ícones desse universo geek) e muitos outros 
produtos criados a partir do universo gamer e 
que viram chaveiros, canecas, camisetas, posters 
e tudo o mais que se consiga imaginar.

É claro que ter um produto com o licencia-
mento ofi cial de algumas franquias famosas pode 
ser muito caro ou de difícil negociação e, muitas 
vezes, ambos. Mas com um pouco de observação 
e criatividade você pode encontrar elementos 
que remetam a determinado jogo, sem que isso 
fi ra direitos autorais ou engane os consumidores. 
Criar um novo traje para um jogo que as pessoas 
reconheçam como tal, mas que não existe de 
verdade no jogo pode ser uma opção. Ou mesmo 
inventar paródias de jogos conhecidos podem 
ser alternativas seguras, divertidas e criativas 
para se entrar nesse universo.

As possibilidades são infi nitas. Prestando 
atenção no que está fazendo sucesso entre os 
jogadores e procurando encontrar pontos de 
conexão com o seu negócio, não tenho dúvidas 
de que muitas ideias e soluções surgirão para 
a criação de novos produtos ou serviços ou 
mesmo pra dar um up naquele negócio que está 
meio parado.

Fique de olho nos joysticks, celulares e 
computadores próximos. Seu novo negócio 
ou produto de sucesso pode estar por perto.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
Profi ssional de Marketing com 20 anos de experiência 
em gestão de Produtos e Marcas como Sony, Nissan, 

Samsung, Pirelli e MetLife. Co-fundador do Pto de Contato, 
1º espaço brasileiro de Coworking e da BOOST Consulting, 

consultoria para o mercado de Games. Siga-nos no Insta, 
Face e Linkedin: @empreendedorescompulsivos.

Pretos e pardos que compõem a 
população negra do país são maioria 
entre trabalhadores desocupados 
(64,2%) ou subutilizados (66,1%), 
segundo informativo Desigualdades 
Sociais por Cor ou Raça no Brasil, 
divulgado ontem (13) pelo IBGE. O 
levantamento apresentado no mês em 
que se comemora o Dia da Consciência 
Negra (20/11) reúne dados de diversas 
pesquisas

Akemi Nitahara/Agência Brasil

Atualmente, os negros representam 55,8% da po-
pulação brasileira e 54,9% da força de trabalho. A 
informalidade também atinge mais esse contingente. 

Enquanto 34,6% de pessoas brancas se encontram em 
condições informais de trabalho, a informalidade atinge 
47,3% de pretos e pardos.

No que diz respeito a ocupação de cargos gerenciais, os 
negros são a minoria (29,9%). Pela divisão de trabalhadores 
por por níveis de rendimento, apenas 11,9% dos maiores 
salários gerenciais são pagos a trabalhadores pretos e 
pardos, enquanto essa população ocupa 45,3% dos postos 
com menor remuneração. Para o analista de indicadores 
sociais do IBGE, João Hallak, o cenário tem refl exos nos 
rendimentos mensais. 

Os negros representam 75,2% da parcela da população 
com os menores ganhos e apenas 27,7% dos 10% da po-
pulação que tem os maiores rendimentos registrados pelo 
instituto. Ao considerar o gênero na análise, as mulheres 
pretas ou pardas recebem, em média, apenas 44% dos 
rendimentos dos homens brancos. Já os homens negros 
ganham 56,1% dos rendimentos de um homem branco.

Segundo Hallak, a população branca recebe maiores ren-
dimentos independentemente do nível de instrução. “Até 

Negros são maioria entre desocupados 
e trabalhadores informais no país

Os homens negros ganham 56,1% dos rendimentos de um homem branco.
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entre quem possui nível superior completo, a população 
de cor ou raça branca recebe 45% a mais do que a renda 
média da população preta ou parda com o mesmo nível de 
formação”, disse.

A desigualdade é infl uenciada pelo tipo de formação supe-
rior, mais ou menos valorizadas pelo mercado. “Um exemplo 
verifi cado pelos censos é que na formação em medicina 
a gente percebe mais participação da população branca 
como médicos, ocupando cargos de maior remuneração. 

Enquanto na formação de enfermagem, 
ainda na área médica, a gente tem maior 
participação relativa da população preta 
ou parda”, citou.

A desigualdade no mercado de trabalho 
tem refl exos também sobre as condições 
de moradia. Enquanto 27,9% das pessoas 
brancas vivem em domicílios sem ao me-
nos um serviço de saneamento - coleta de 
esgoto e de lixo e fornecimento de água 
-, a proporção sobe para 44,5% entre 
pretos e pardos.

Claudio Crespo, pesquisador do IBGE, 
alertou que o dado impacta ainda as con-
dições de saúde. “Quando a gente analisa 
demais características e correlaciona com 
os rendimentos da população preta ou 
parda menor do que da população branca, 
isso refl ete as condições de moradia, de 
vida, de saúde com maior vulnerabilidade 
as quais a população preta ou parda está 
submetida”.

Ao analisar a população das duas maiores cidades do país 
- São Paulo e Rio de Janeiro, pesquisadores revelaram que 
na capital paulista 18,7% das pessoas pretas ou pardas e 
7,3% das brancas vivem em aglomerados subnormais. No 
Rio de Janeiro, essa proporção sobe para 30,5% dos negros 
e 14,3% dos brancos. De acordo com Crespo, a desigualda-
de tem relação com a forma como os espaços das cidades 
foram ocupados.

“O modelo de urbanização brasileiro tem raízes históricas, 
questões relacionadas à posse da terra, e é refl exo também 
do processo mais recente de urbanização. As cidades do Rio 
e de São Paulo são expressões dessa desigualdade”, disse 
o pesquisador. No indicador do adensamento domiciliar 
excessivo, quando mais de três pessoas dividem um mesmo 
dormitório, a proporção é de 7% dos pretos ou pardos e 
3,6% dos brancos.

Os dados ainda mostram que em relação ao acesso a 
internet por pessoas entre de 15 a 29 anos, 92,5% são 
brancos e 84,3% negros. A proporção sobre o uso do micro-
computador para acessar a rede mundial, é de 61,6% entre 
brancos e 39,6% entre pretos e pardos. Enquanto 15,4% 
dos brancos do país estão na faixa da pobreza, 32,9% dos 
negros compõem a parcela de brasileiros que vivem com  
até US$ 5,50 por dia. 

Na linha da extrema pobreza, com rendimento de até 
US$ 1,90 por dia, estão 3,6% dos bancos e 8,8% dos 
pretos e pardos. O informativo destaca a desigualdade 
entre a população negra - pretos e pardos - e branca. 
Juntos, esses grupos somam 99% da população bra-
sileira. Amarelos e indígenas não têm representação 
estatística suficiente para serem considerados nesta 
análise amostral.

Atualmente, os negros representam 55,8% da população 
brasileira e 54,9% da força de trabalho.

Va
lte

r C
am

pa
na

to
/A

B
r


	pagina_01_ed_3996
	pagina_02_ed_3996
	pagina_03_ed_3996
	pagina_04_ed_3996
	pagina_05_ed_3996
	pagina_06_ed_3996
	pagina_07_ed_3996
	pagina_08_ed_3996

