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“Não se deixe levar 
pela distância entre 
seus sonhos e a 
realidade. 
Se você é capaz de 
sonhá-los, também 
pode realizá-los”.
William Shakespeare (1564/1616)
Dramaturgo inglês
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FINANCEIROFINANCEIRO

O secretário execu-
tivo do Ministério 
da Infraestrutura, 

Marcelo Sampaio, disse 
ontem (18) que a pasta 
tem conseguido driblar as 
restrições orçamentárias 
por meio de parcerias com 
o setor privado e pela otimi-
zação de recursos públicos. 
A afirmação foi feita após 
a veiculação de notícias 
pela imprensa que apontam 
queda nos investimentos 
públicos feitos no setor.

De acordo com o jornal 
Folha de S.Paulo, os in-
vestimentos na construção 

Setor de infraestrutura 
tem feito “mais com 
menos”, diz secretário

e recuperação de rodovias 
feitos entre janeiro e outubro 
registraram o menor patamar 
desde 2014. “Essas matérias 
disseram que os investimen-
tos diminuíram. O que acon-
tece, na verdade, é que temos 
feito mais com menos”, disse 
Sampaio durante a abertura 
do 1º Simpósio Internacio-
nal Brasil Ferroviário, em 
Brasília.

“Ogoverno tem investido 
muito nas parcerias com o 
setor privado. Quando se 
compara o investimento pri-
vado com o dos outros anos, 
tem-se um investimento 

pujante”, disse Sampaio. 
A solução adotada para a 
restrição orçamentária foi a 
otimização dos recursos, ten-
do por base três premissas: 
obras estratégicas, em função 
do seu impacto social e eco-
nômico; obras em andamento 
e que, portanto, precisam 
ser concluídas; e obras com 
necessidade de manutenção.

Neste ano, já foram conce-
didos 27 empreendimentos de 
infraestrutura, entre portos, 
aeroportos, ferrovias e rodo-
vias. Até 2022, serão conce-
didos ativos que vão atrair R$ 
217 bilhões em investimentos 

O Ministério da Infraestrutura tem conseguido driblar as restrições orçamentárias por meio de 

parcerias com o setor privado e pela otimização de recursos públicos.

privados nas próximas três 
décadas, informou a assesso-
ria do ministério. Também 27 

leilões foram realizados neste 
ano, o que deverá resultar 
em um montante de R$ 9,4 

bilhões em investimentos e 
em R$ 5,8 bilhões apenas 
com outorgas (ABr). 

O governador de São Paulo, 
João Doria, afi rmou que está 
quase tudo certo para que o 
circuito de Interlagos consiga 
renovar seu contrato para 
continuar recebendo o Grande 
Prêmio do Brasil de Fórmula 1 
pelos próximos 10 anos. Uma 
reunião com Chase Corey, CEO 
da Liberty Media, está agenda-
da para acontecer em dezembro 
e ela deverá ser providencial 
para a renovação do contrato 
de Interlagos.

“No que depender de nós, a 
F1 continua em São Paulo por 
mais dez anos. Vamos avançar 
na negociação na primeira se-
mana de dezembro com o Chase 
e sua equipe para formalizar 
esse contrato de mais dez anos 

de F1 em São Paulo”, disse 
Doria, ao relembrar os elogios 
que a pista paulista recebeu 
dos pilotos da F1, entre eles o 
hexacampeão Lewis Hamilton, 
da Mercedes, e o tetracampeão 
Sebastian Vettel, da Ferrari.

“Aqui temos tradição, os 
pilotos gostam da pista, classi-
fi cam Interlagos como um dos 
melhores e mais signifi cativos 
do mundo. Viram a manifes-
tação do Hamilton, onde ele 
manifestou que não gostaria 
que o GP do Brasil deixasse 
São Paulo. Não quero entrar em 
debate com governador Witzel, 
presidente Bolsonaro e Rio de 
Janeiro, mas faremos tudo o 
que for possível”, afi rmou o 
governador (ANSA).

Cidade quer continuar recebendo o

GP do Brasil por mais 10 anos.

A estatal saudita de petróleo 
Saudi Aramco venderá uma par-
ticipação de 1,5% naquela que 
pode ser a maior oferta pública 
inicial de ações (IPO) da história. 
Um relatório estima que o valor 
de mercado da empresa esteja 
entre US$ 1,6 trilhão e US$ 1,7 
trilhão, cifras abaixo dos US$ 2 
trilhões desejados pelo príncipe 
herdeiro da Arábia Saudita, Mo-
hammed bin Salman.

A Saudi Aramco listará 200 
bilhões de ações ordinárias, 
das quais uma fatia de 1,5% 
será oferecida ao mercado, ao 
preço de 30 a 32 riais sauditas 
(entre US$ 8 e US$ 8,52). Com 
isso, a empresa pode arrecadar 
entre US$ 24 bilhões e US$ 25,6 

bilhões, dinheiro que ajudará a 
revitalizar a economia nacional. 
O maior IPO da história é o da 
empresa chinesa de comércio 
eletrônico Alibaba, que arreca-
dou US$ 25 bilhões em 2014. 

A Saudi Aramco venderá 
0,5% das ações para investido-
res individuais, como cidadãos 
sauditas e moradores do Golfo 
Árabe, e 1% para investidores 
institucionais. O preço fi nal da 
ação no IPO será anunciado em 5 
de dezembro, e a abertura de ca-
pital está prevista para meados 
do mesmo mês. A Saudi Aramco 
é considerada a empresa mais 
lucrativa do mundo e encerrou 
2018 com um resultado positivo 
de US$ 111 bilhões (ANSA).

Campo de extração de petróleo da Saudi Aramco.

O ministro do Meio Ambiente 
da Itália, Sergio Costa, afi rmou 
nesta segunda-feira (18) que 
a Amazônia é um “patrimônio 
do mundo”. A declaração foi 
dada em um evento em Nápoles 
sobre a importância da Justiça 
para a proteção ambiental. Em 
seu discurso, feito por vídeo, 
Costa afi rmou que a tutela da 
natureza só pode ser pensada 
em “termos nacionais, euro-
peus e mundiais”.

“Quando o presidente do 
Brasil diz ‘A Amazônia é minha 
e eu faço o que quiser’, está 
falando uma sandice. Aquela 
fl oresta pertence ao patrimônio 
do mundo. Se ela desaparece 
ao ritmo de quatro hectares 
por minuto, nós temos aqui 
o derretimento das geleiras”, 
acrescentou. Segundo Costa, é 

preciso que os países trabalhem 
em conjunto pela proteção do 
meio ambiente. 

General de uma brigada fl o-
restal da Arma dos Carabineiros, 
ele assumiu o posto de ministro 
em 1º de junho de 2018, indica-
do pelo populista Movimento 5 
Estrelas (M5S), e se manteve no 
cargo com a troca de governo, 
em setembro passado. 

De acordo com o Inpe, dados 
do sistema de monitoramento 
Prodes mostram que o índice 
de desmatamento na Amazônia 
chegou a 9.762 km² entre 1º de 
agosto de 2018 e 31 de julho de 
2019, crescimento de 29% em 
relação ao período anterior. A 
marca também é a mais alta 
desde 2008, e a taxa de cresci-
mento anual é a terceira maior 
da série histórica (ANSA).

Pássaros em gaiolas
Em uma decisão histórica, a 

Índia proibiu o encarceramento 
de pássaros em gaiolas. O posicio-
namento partiu do juiz Manmohan 
Singh que em suas palavras infor-
mou que “... todos os pássaros têm 
os direitos fundamentais de voar 
nos céus e que os seres humanos 
não têm o direito de mantê-los 
presos em gaiolas para satisfazer 
os seus propósitos egoístas ou o 
que quer que seja”.

O ministro da Presidência 
da Bolívia, Jerjes Justiniano, 
afi rmou ontem (18) que o go-
verno de Jeanine Áñez avalia a 
convocação de novas eleições 
por decreto, caso não haja 
acordo no Congresso com os 
representantes do partido de 
Evo Morales, o Movimento ao 
Socialismo (MAS). “Se perce-
bermos que há difi culdades 
para convocar as eleições, uma 
das sugestões é que convoque-
mos eleições imediatamente 
por meio de algum outro ins-
trumento legal”, afi rmou.

A convocação de eleições 
por decreto já ocorreu antes 
na Bolívia, no mandato do 
presidente provisório Eduardo 
Rodríguez Veltzé (2005-2006), 

Eleição é a única maneira de “consolidar as instituições 

democráticas do país”.

Navio patrulha Guanabara auxiliará na limpeza

do Delta do Parnaíba.

Um navio-patrulha da Mari-
nha se juntou ontem (18) às 
equipes que buscam identifi -
car e recolher parte do óleo 
que atingiu a região do Delta 
do Parnaíba, entre os estados 
do Maranhão e do Piauí. Con-
siderada um santuário eco-
lógico, a região abriga várias 
comunidades de pescadores, 
catadores de caranguejo, co-
letores de ostras e mariscos e 
artesãos que vivem do turismo 
e da coleta de peixes e frutos 
do mar.

Segundo a Marinha, o navio-
-patrulha Guanabara tem 
capacidade para transportar 
até 29 tripulantes. Equipada 
com uma lancha de casco se-
mirrígido com capacidade para 
10 homens e um bote infl ável 
para seis homens usados para 
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Navio-patrulha vai auxiliar na 
limpeza de óleo no Delta do Parnaíba

Acompanhamento e Avaliação 
informou que um helicóptero 
sobrevoou o litoral piauiense 
e não identifi cou novos ves-
tígios de óleo na água. Entre 
a quinta-feira (14) e domingo 
(17), militares, servidores dos 
órgãos estaduais e municipais 
e voluntários recolheram cerca 
de uma tonelada de resíduos 
contaminados pelo óleo. 

Equipes do Ibama e do ICM-
Bio continuam monitorando e 
analisando os possíveis danos 
causados à fauna e à fl ora da 
região. Desde o fi m de agosto, 
quando o óleo de origem desco-
nhecida se espalhou até atingir 
nove estados do Nordeste e 
parte do litoral do Espírito 
Santo, já foram retiradas das 
praias cerca de 4.500 toneladas 
de resíduos (ABr).

salvamentos e abordagens, a 
embarcação conta também 
com um guindaste eletro-
-hidráulico com capacidade 
para 620kg.

Subordinado ao Comando 

do 4º Distrito Naval, o Gua-
nabara vai percorrer o Delta 
de Parnaíba, auxiliando na 
limpeza do óleo que voltou a 
atingir o litoral piauiense na 
semana passada. O Grupo de 

Doria garante que manterá 
Fórmula 1 em São Paulo

Saudi Aramco venderá 
1,5% das ações por 

US$ 25 bilhões

‘Amazônia é 
patrimônio do mundo’,

diz ministro italiano

Sem acordo com 
oposição, Bolívia pode

ter eleições por decreto

e serve como jurisprudência 
para o atual governo. Apesar de 
governo e oposição afi rmarem 
que querem paz e diálogo, ainda 
não se sabe como o Congresso 
se posicionará nos próximos 
dias. O MAS tem maioria no 
Senado e na Câmara e pode 
barrar votações importantes 
como a convocação de novas 
eleições. 

A chanceler boliviana, Karen 
Longaric, disse que as próximas 
eleições serão as mais trans-
parentes da história do país e 
ressaltou o apoio que a Bolívia 
tem recebido de organismos 
internacionais. “Estamos to-
dos muito entusiasmados por 
realizar as eleições mais trans-
parentes da história da Bolívia 
e recuperar a credibilidade do 
povo. É a única maneira de 
consolidar instituições demo-
cráticas no país”, disse.

“O Ministério das Relações 
Exteriores entrou em contato 
com diferentes organizações 
internacionais que podem 
participar desse processo de 
diálogo sobre a paz. Estamos 
falando das Nações Unidas, da 
União Europeia e da OEA, que 
nos fornecerá assistência téc-
nica”, afi rmou Longaric (ABr).

Ministro do

Meio Ambiente

da Itália,

Sergio Costa.
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O brasileiro acredita 
sim na Black Friday

Só falta o varejo 

entender de verdade 

o que signifi ca Black 

Friday 

Um estudo elaborado 
pela GFK, empresa de 
pesquisa de mercado, 

aponta que as vendas da Black 
Friday 2019 crescerão 4% no 
Brasil, arrecadando um total de 
R$ 13,5 bilhões em bens durá-
veis. Parece ser um aumento 
ainda pouco expressivo, mas 
para o varejo a data continua 
sendo de extrema importância. 

Neste ano, a Black Friday 
acontece no próximo dia 29, 
e os números apontam uma 
tendência de crescimento, já 
que 76% das pessoa declaram 
fazer compras nesta data. 
Diante deste quadro, é claro 
que as lojas virtuais querem 
um lugar ao sol, mas muita 
coisa errada já foi feita e o 
consumidor não é bobo, ele 
pesquisa e vai denunciar nas 
redes se achar algo incoerente 
ou abusivo. 

A história da Black Friday 
no Brasil já mostrou isso, e o 
mercado eletrônico, que de-
veria ter um ganho realmente 
expressivo com esta data, 
principalmente em tempos de 
recessão da economia, acaba 
tirando um proveito amador 
e deixando marcas que demo-
ram para ser esquecidas. 

Para os varejistas que apos-
tam todas as suas fi chas em 
e-commerce, sem dúvida, co-
nhecer a jornada de compra do 
consumidor é importante, mas 
as estratégias de marketing di-
gital consistentes e descontos 
que verdadeiramente valem a 
pena, serão os pontos que farão 
a diferença para que a decisão 
de compra do cliente seja pelo 
comércio eletrônico, pois uma 
boa parte do consumidor bra-
sileiro ainda não tem confi ança 
pela compra online. 

Uma pesquisa feita pelo SPC 
Brasil, para compreender os 
padrões de comportamento e 
de compras dos consumido-
res, revelou que seis em cada 
dez pessoas (63%) garantem 
visitar lojas físicas antes de 
concluir uma compra. Ao passo 
que nove em cada dez (90%) 
consumidores virtuais buscam 
informações sobre o produto 
na internet, antes de comprar 
em lojas físicas. 

Neste sentido, ainda falta 
muita estratégia do varejo 
para integrar o marketing 
digital e sua hiperpotência de 
multiplicação de divulgação e 
persuasão de vendas. Utilizar 
o recurso de “retirar na loja” 
para conquistar os ansiosos ou 
mesmo a confi ança de quem 
nunca comprou online, pode 
ser uma tacada de mestre. 
Separar produtos da loja física 
e do e-commerce, para a ação 
de Black Friday, também é 
uma ótima forma de equilibrar 
preço e ticket médio. 

Mas, sem dúvida, para que a 
Black Friday seja um sucesso 
no país, é preciso consciência 
e amadurecimento do varejo, 
pois o único propósito de 
verdade da data, é presentear 
os consumidores com preços 
realmente convidativos para 
diminuir ou circular estoques 
parados, ou mesmo fazer o con-
sumidor lembrar da sua marca 
em um universo competitivo 
cada vez mais acirrado. 

Com todas as ferramentas 
disponíveis hoje de data-driven 
para mapear o consumidor e 
suas preferências, é pratica-
mente impossível não ter um 
saldo positivo e animador nesta 
data, afi nal, já temos tudo que 
precisamos, que é a confi ança 
do consumidor brasileiro. Ago-
ra, só falta o varejo entender de 
verdade o que signifi ca Black 
Friday. 

(*) - É Diretor da ROI Mine.

Murilo Borrelli (*)
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News@TI
Aplicativo Shoppix permite trocar pontos por 
vale-compras ou dinheiro
@Existem diversas maneiras de complementar a renda mensal, 

sendo que aplicativos que remuneram os usuários em dinheiro 
podem ser uma opção mais fácil e prática, uma vez que os celulares 
estão sempre à disposição em nossas mãos. O Shoppix, um dos 
aplicativos que permite essa moeda de troca, fi nalmente chegou ao 
Brasil após seu lançamento no Reino Unido. Disponível para celulares 
Androids, o aplicativo possibilita que usuários acumulem pontos e os 
troquem por vale-compras ou dinheiro ao fotografar suas notas fi scais 
e responder a pesquisas de tópicos gerais. Ao baixar o aplicativo, o 
primeiro passo é completar o perfi l.

Biblioteca gratuita de componentes web em 
código aberto
@A TOTVS, líder brasileira no desenvolvimento de software 

de gestão, anuncia o projeto Portinari UI, uma biblioteca de 
componentes web focada no desenvolvimento de interfaces para 
aplicações corporativas. A iniciativa, baseada em Angular, é aberta 
a toda comunidade de TI e os usuários podem aproveitar os módulos 
gratuitamente, com respaldo de que a manutenção dos componentes 
é feita por desenvolvedores da TOTVS. Os elementos hospedados na 
biblioteca Portinari UI aceleram o processo de criação de interfaces 
para aplicações web, por serem módulos preparados para inclusão 
direta no código fonte. Esse apoio da TOTVS à comunidade aumenta 
a produtividade dos profi ssionais de TI e facilita os processos cotidia-
nos, além de incentivar a criação de novas soluções e fornecer maior 
fl exibilidade e liberdade de escolha às micro e pequenas empresas, 
principalmente (https://portinari.io/).

Software de controle de acesso nas empresas 
@Quando o assunto é segurança do trabalho, todas as empresas, 

assim como os funcionários, fi cam atentos às regras de distribui-
ção e uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). Mas, no 
Brasil, esse controle ainda é manual, o que difi culta alguns processos 
e cumprimento da legislação. Pensando na otimização de tempo e 
resultados, a ribeirão-pretana Dimastec desenvolveu um aparelho, 
o DT900, em que o controle dos EPIs são registrados de forma di-
gital, facilitando o controle das organizações em prol da qualidade 
de vida dos colaboradores. O equipamento chegou ao mercado este 
mês. Dimas Fausto, presidente da Dimastec, pontua que, durante 
a distribuição dos itens de proteção nas empresas, a difi culdade de 
controle costuma ser um problema para o setor de Recursos Huma-
nos, já que o processo de preenchimento das fi chas é todo manual. 
Dessa forma, a tecnologia foi direcionada para o setor com o intuito 
de reduzir ou excluir problemáticas do tipo. “Agora, com o DT900, 
é só pegar a assinatura do colaborador de forma digital, o que traz 
agilidade e garante a entrega do EPI para cada funcionário, para 
que ele mesmo não corra o risco de não assinar o recebimento e ser 
responsabilizado por isso.”

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Bancos 4.0: o futuro das instituições 
fi nanceiras

Odilon Costa (*)

Os investimentos, por sua vez, 
mantiveram-se no mesmo patamar, 
indo de R$ 5,8 bilhões para R$ 5,7 

bilhões – um refl exo do esforço dos bancos 
em continuar acompanhando a evolução da 
tecnologia, de forma efi ciente, para oferecer 
serviços de ponta ao usuário.

O setor de serviços fi nanceiros, no Brasil e 
no mundo, passa atualmente por um ponto 
de infl exão. Para lidar com a evolução de 
um segmento que atravessa profundas 
transformações tecnológicas, regulatórias 
e de mercado, os bancos se deparam com 
a necessidade de conduzir mudanças es-
tratégicas em seus modelos de negócios e 
operacionais.

O estudo “Global Banking and Capital 
Markets Outlook 2019”, realizado mundial-
mente pela Deloitte, aponta os pontos mais 
críticos a serem observados pelas institui-
ções fi nanceiras que querem aproveitar o 
momento para colocar essas necessárias 
transformações em prática. Alguns pilares 
da transformação a ser endereçada pelo 
setor de serviços fi nanceiros incluem:

Tecnologias exponenciais

O potencial das tecnologias emergentes 
se mostra maior a cada dia. A inteligência 
artifi cial e a computação em nuvem já estão 
transformando signifi cativamente muitos as-
pectos do sistema bancário. Apesar do entu-
siasmo inicial com o blockchain ter arrefecido, 
a indústria continua a navegar em direção a 
aplicações práticas dessa tecnologia;

Ecossistema fi nanceiro

Com a crescente convergência da indús-
tria de serviços fi nanceiros, as relações 
entre bancos, fi ntechs e big techs estão 
evoluindo rapidamente. Promover um 
verdadeiro contexto de colaboração ainda é 
um desafi o para as instituições fi nanceiras.

Transformação digital

Na medida em que o mundo se torna mais 
volátil, a mudança a ser conduzida pelas 
instituições fi nanceiras deve ser precisa 
e atingir o centro de sua estratégia, assim 

pode se traduzir de fato em um novo 
modelo operacional. Essa transformação 
deve começar fundamentalmente com os 
bancos reafi rmando seu papel no sistema 
fi nanceiro global. As instituições devem 
aumentar a confi ança e a efi ciência em 
seus processos, de forma que a tecnologia 
seja aplicada para sustentar uma visão e 
um propósito claro de negócios.

Sinergia tecnológica

O sucesso dos bancos em sua transfor-
mação digital dependerá principalmente 
de como a estratégia de tecnologia e ope-
rações serão capazes de operar em con-
junto os sistemas, plataformas, softwares, 
ferramentas e a infraestrutura. A gestão de 
dados, a centralização da infraestrutura e 
a inteligência artifi cial estão na base dessa 
abordagem integrada, aplicada de forma a 
criar o máximo valor para as instituições.

Talentos para o futuro dos bancos

Qualquer transformação na gestão de 
pessoas que vise apenas a eliminação de 
tarefas rotineiras e a gestão de custos será 
limitadora. Nesse sentido, as palavras-cha-
ves para os talentos de hoje e de amanhã 
são relevância, criatividade e resolução 
de problemas. Habilidades para projetar 
uma melhor experiência para o cliente ou 
gerenciar mudanças podem se tornar, no 
futuro, tão ou mais importantes do que o 
conhecimento da indústria.

Cantarino Brasileiro

Riscos de uma nova era

Com a evolução da tecnologia, novos 
riscos relacionados à aplicação de algo-
ritmos e inteligência artifi cial desafi am os 
bancos a repensarem os aspectos éticos 
e de conformidade até então claramente 
estabelecidos. Em uma economia e em um 
modelo de negócios estabelecidos com 
base em dados, a privacidade e a segurança 
estão no foco das novas regulamentações 
– como a Lei Geral de Proteção de Dados 
brasileira e as legislações internacionais 
equivalentes. Assim, a próxima geração 
de gerenciamento de riscos cibernéticos 
deve considerar uma abordagem que 
fortaleça os controles na infraestrutura 
tecnológica, utilize o analytics e o big data 
de forma segura e responsável e construa 
uma infraestrutura resiliente para resistir a 
interrupções sistêmicas e longos períodos 
de estresse.

Serviços digitais

Plataformas de autoatendimento, reu-
niões virtuais com o gerente e horário 
estendido para serviços remotos são algu-
mas das possibilidades que já vêm sendo 
pensadas pelas instituições fi nanceiras. 
Os bancos estão reimaginando os seus 
espaços e canais para a oferta de novos e 
disruptivos serviços digitais.

(*) É  CEO da Tree Solution.

Considerando os impasses da economia do País no ciclo mais recente, observou-se um aumento nas 
despesas com tecnologia, que subiram de R$ 13,2 bilhões para R$ 13,9 bilhões

O segredo das startups inovadoras
Não é novidade que as startups estão 

dominando o mercado brasileiro. Segundo 
a Associação Brasileira de Startups (ABS-
tartups), o número de startups cadastra-
das dobrou entre 2012 e 2017, saltando de 
2.519 negócios para 5.147. Atualmente, já 
existem 12 mil empresas de acordo com a 
entidade. Mas, para alcançar de fato o su-
cesso, não basta apenas intitular-se como 
startup, é preciso investir em inovação. 
Afi nal, qual o segredo para tornar-se uma 
startup inovadora?

Muitos acreditam que desenvolver um 
projeto de inovação demanda uma ideia 
100% nova no mercado. É preciso des-
mistifi car esse conceito, pois a inovação 
pode ser reconhecida em outros aspec-
tos importantes como a concepção ou 
melhoria de um produto, a agregação de 
novas funcionalidades ou características 
a um produto já existente, ou até mesmo, 
um processo que implique em melhorias 
incrementais e efetivo ganho de qualidade 
ou produtividade ao negócio.

No entanto, para tornarem-se startups 
inovadoras, existem alguns desafi os que 
devem ser superados. A maior parte dessas 
empresas tem difi culdades em alavancar o 
investimento em inovação, fundamento de 
existência delas. Benefícios fi scais como a 
Lei do Bem (11.196/05), por exemplo, têm 
como objetivo viabilizar a concessão de 
incentivos fi scais por parte do Governo Fe-
deral às empresas que realizarem pesquisa 
e desenvolvimento de inovação tecnológica 
(P&DI). Desta forma, é possível investir 
em inovação e ainda recuperar no mínimo 
20.4% desse investimento. Contudo, para 
usufruir desse benefício, é necessário que 
as empresas estejam no regime de Lucro 
Real, Lucro Fiscal, e emitam CND ou CPD-
-EN (certidões federais).

Na Lei do Bem existe um mecansimo 
adicional para apoiar às startups a adqui-
rir recursos fi nanceiros para desenvolver 
seus próprios projetos. Para uma startup 
que não tribute no regime de Simples 
Nacional, é possível participar do sistema 
da Lei do Bem via parceria com outra 
empresa que se enquadre aos requisitos 
da Lei do Bem, em conformidade com o 
explicitado no anterior parágrafo, através 
do desenvolvimento do projeto junto com 
essas empresas. Desta forma, a legislação 
prevê que as receitas obtidas por essas 
startups, que sejam oriundas de projetos 
incentivados pela Lei do Bem, não sejam 
tributadas; já para a empresa parceira, o 
dispêndio que se tenha com a startup torna-
-se elegível para o principal benefício da 
Lei do Bem. Objetivando assim fomentar 
as paracerias em grandes projetos entre 
startups e empresas de maior porte.

A morte das startups inovadoras

Muitos especialistas chamam de “morte 
das startups” quando ocorre a prototipação 
de um projeto de inovação, para poste-

riormente, inseri-lo no mercado, ou no 
caso de um projeto interno, na inserção 
da rotina da empresa. Isto porque, esta 
etapa exige não apenas investimento, mas 
um conhecimento mais apurado, que em 
alguns casos, não está dentro da startup. 
Para auxiliar nesse processo, hoje existem 
institutos que fi rmam parcerias com essas 
empresas, apoiando com conhecimento 
técnico, justamente para empoderá-las 
a desenvolverem um protótipo maduro 
e competitivo.

Desta forma, a tecnologia em grandes 
companhias internacionais, cada vez mais 
presentes no Brasil, contribuem para fo-
mentar a inovação nas startups, que estão 
saindo de um cenário familiar, para um 
universo globalizado. Fazer investimentos 
em tecnologias, integrações e customi-
zações de sistemas é fundamental, para 
que todo esse ciclo de inovação cresça e 
gere mais competitividade no mercado.

(Fonte: Anderson Rodrigues é Diretor de Negócios
do FI Group, referência no setor

de fi nanciamento de PD&I).

A
I/F

I G
ro

up



Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 19 de novembro de 2019

D - Vida Extraterrestre
Nesta quinta-feira (21), às 21h00, no Novotel Center Norte, acontece 
um dos maiores eventos Ufologia, com um grande debate sobre vida 
extraterrestre inteligente. Uma promoção da Revista UFO que trará ao 
país, pela primeira vez juntos, o ex-diretor do Departamento de Pes-
quisas de UFOs do Ministério da Defesa britânico, Nick Pope, e o maior 
ativista ufológico dos Estados Unidos na atualidade, Stephen Bassett. 
Eles estarão juntos do editor da Revista UFO, A. J. Gevaerd. O site do 
evento é (www.ufosummit.com.br).

E - Usina de Biogás
A região norte fl uminense, no Rio de Janeiro, passou a contar com uma 
usina de geração de energia a partir do biogás proveniente da decompo-
sição do lixo orgânico de aterro sanitário. Instalada e operada pela ENC 
Energy Brasil, a usina que contou com investimentos de R$ 6 milhões, 
tem um motor e capacidade de geração de 1MW/H, o sufi ciente para 
abastecer um município de 13.500 habitantes, e retirar da atmosfera 
27.500 toneladas de CO2 equivalente por ano. O projeto tem foco no 
mercado de geração distribuída, para consumidores de média e baixa 
tensão. A empresa se prepara para inaugurar uma usina com quatro 
motores em Igarassú, Pernambuco (www.encenergy.com).

F - Fragrâncias Florais 
A L’Occitane en Provence atende aos pedidos de seus consumidores 
relançando sua linha de perfumaria e cuidados com a pele desenvolvida 
em 2015 por Olivier Baussan, criador da marca francesa de cosmé-
ticos, em parceria com o chef confeiteiro francês Pierre Hermé. Em 
edição limitada, as coleções de fragrâncias de personalidade ímpar, 
complexas e fora do comum, Jasmim Immortelle Néroli, Grapefruit 
e Ruibarbo e Mel e Mandarina, são consideradas memórias vivas do 
Mediterrâneo, especialmente de Córsega, a Ilha da Beleza, por seus 
criadores.

A - Trabalho Temporário
As contratações de temporários continuam em alta na Gi Group Brasil. A 
multinacional de RH está com mais de 650 vagas em aberto, em diferentes 
posições, para atuar em empresas de grande porte do segmento de varejo, 
entre elas, a C&A e o Boticário. A seleção é para reforçar as equipes para 
atender o crescimento no movimento que costuma acontecer no período 
de festas e férias. Há vagas para Auxiliar e Operador de Vendas, Caixa, 
Estoquista e Fiscal de Loja. Os salários são compatíveis com o mercado e 
variam de acordo com o cargo. Basta acessar o site Contratando, por meio 
dos links: (http://bit.ly/2Nn5PY6) e (http://bit.ly/2WPIxNE). 

B - Pequenos Varejistas
Com 90 anos de história no Brasil, a Colgate-Palmolive escolheu o País 
para ser o piloto de um novo modelo de negócios e acaba de lançar um 
e-commerce B2B dedicado aos pequenos e médios varejistas revendedo-
res de suas marcas (www.lojacolgate.com.br). O objetivo é proporcionar 
aos parceiros, varejistas e distribuidores, fl exibilidade e agilidade para 
o gerenciamento de pedidos por meio de um canal de vendas online 
disponível 24 horas, durante os sete dias da semana. A intenção da 
marca é que o projeto seja exportado no futuro para outros países de 
atuação da companhia. 

C - Cidades Globais
O Programa USP Cidades Globais, promovido no Instituto de Estudos 
Avançados da USP, está com chamada pública para pesquisadores de 
pós-doutorado e colaboradores. As inscrições vão até sexta-feira (22). 
O programa busca pesquisadores que considerem as complexidades dos 
grandes centros urbanos com uma perspectiva inter e transdisciplinar 
em seus trabalhos. A iniciativa possibilita que o pesquisador participe de 
grupos nacionais e estrangeiros voltados às questões urbanas, integrando 
redes de estudos e pesquisas no exterior. Mais informações: (www.iea.
usp.br/noticias/cidades-globais-chamada-pesquisadores). Inscrições: 
(https://bit.ly/34TWk91) e (https://bit.ly/2q3qp71). 

G - Blockchain e IA
A Câmara de Comércio Brasil-Canadá promove, em sua sede, a segunda 
edição da Canada House, uma série de palestras gratuitas durante a SP 
Tech Week, nos próximos dias 25 a 29. O evento conta com represen-
tantes reconhecidos no ecossistema empreendedor canadense e bra-
sileiro, como Fernando Barrueco, CEO na BOMESP, Phil Mitsopoulos, 
da Stradigi AI, empresa canadense de Inteligência Artifi cial, e Noor el 
Bawab, responsável por desenvolver programas de incubação na Zú, hub 
de inovação em Montreal. Inscrições, limitadas, podem ser realizadas 
no site (http://materiais.ccbc.org.br/canadahouse).

H - Agricultura Digital
Entre os dias 3 e 5 de dezembro, em São Carlos, acontece o Simpósio Nacional 
de Instrumentação Agropecuária. O fórum é uma iniciativa da Embrapa Instru-
mentação, com a proposta de discutir a interface entre a ciência, inovação e 
mercado em temas que estão na fronteira do conhecimento, como agricultura 
de precisão, nanotecnologia, automação, bioeconomia e agricultura digital. 
Além de palestras e mesas-redondas com especialistas em venture capitals, 
como o americano Howard Morgan, teremos tecnologias inéditas para o seg-
mento da aquicultura, ciência do solo e análise de alimentos. Programação 
do evento está em: (http://www.cnpdia.embrapa.br/siagro/).

I - Programa de Estágio 
As inscrições para o Programa First Step Novartis 2020 estão abertas. 
A busca é por jovens interessados em se desenvolver profi ssional e 
pessoalmente e que tenham aspirações em contribuir com o propósito 
da empresa de reimaginar a medicina, prolongando e melhorando a 
vida das pessoas. Fatores como empoderamento, atitude e diversidade 
são critérios essenciais na seleção dos candidatos. O programa oferece 
oportunidades para as áreas de Acesso, Digital Marketing, Estratégia 
de Negócios, Eventos, Marketing e Suporte ao Paciente. Inscrições até 
o próximo dia 22 pelo site (bit.ly/EstagioNovartis).

J - Mulheres & Audiovisual
O “Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual”, dedicado ao protago-
nismo feminino e diversidade dentro e fora das telas, promove três 
masterclasses, duas ofi cinas, uma palestra e dois estudos de caso – todos 
gratuitos – durante os dias de evento, entre sexta (22) e terça-feira (26), 
na Cinemateca do MAM. Para essas atividades é necessário se inscrever 
no site (https://www.cabiria.com.br/seminario), enquanto para a palestra 
haverá distribuição de senhas. A programação completa, com datas e 
horários pode ser conferida em: (https://www.cabiria.com.br).

D - Vida Extraterrestre
Nesta quinta-feira (21), às 21h00, no Novotel Center Norte, acontece 

A - Trabalho Temporário
As contratações de temporários continuam em alta na Gi Group Brasil. A 

Blockchain e a
prevenção de riscos

Em tempos de 

transformação digital, 

muito tem se falado 

sobre blockchain

Mas como essa e outras 
tecnologias podem, de 
fato, contribuir para 

que tenhamos um transacio-
namento de dados de trânsito 
de modo cada vez mais seguro? 
Você já deve ter ouvido falar 
sobre blockchain. De forma 
simplifi cada, podemos dizer 
que se trata de um registro de 
transações de dados capaz de 
criar um histórico resgatável 
e imutável que acompanha 
as informações de maneira 
criptografada. 

Cada transação é validada 
pelo conjunto dos usuários. 
Assim, uma vez registrada e 
validada, a informação não 
pode mais ser alterada. Em 
outras palavras, é uma tecno-
logia disruptiva relacionada à 
segurança e confi ança que está 
mudando radicalmente a forma 
como fazemos transações de 
dados na internet. Sua prin-
cipal contribuição é atender 
os objetivos da segurança da 
informação: confi dencialidade, 
integridade, disponibilidade, 
autenticidade e auditabilidade.

Grandes organizações enten-
deram a oportunidade por trás 
do blockchain e já começaram 
a utilizar a tecnologia. Em um 
futuro próximo, o blockchain 
estará muito além das moedas 
digitais: será uma ferramenta 
tão importante para segurança 
dos dados que, segundo rela-
tório da Accenture, fará com 
que os bancos economizem 
de 8 a 12 bilhões de dólares 
em gastos com infraestrutura.

Quem viveu a expansão da 
internet, e sua popularização 
nos anos 1990, assistiu a uma 
revolução tomar conta do 
planeta e transformar para 
sempre a maneira como os 
dados são compartilhados. 
Apenas duas décadas depois, 
o blockchain promete protago-
nizar uma nova transformação 

global, de impacto tão grande 
quanto o gerado pela rede 
mundial de computadores.

No fi nal das contas, o que 
a internet fez pelas comu-
nicações, o blockchain está 
fazendo pela transmissão de 
dados com valor. Os impactos 
da ferramenta estão sendo 
sentidos em uma ampla va-
riedade de setores, entre os 
quais logística, comunicações, 
serviços fi nanceiros, indústria 
automobilística, agricultura, 
gestão pública, saúde, conta-
bilidade, ajuda humanitária, 
varejo e cultura.

De acordo com levantamen-
to da Federação Mundial de 
Anunciantes (WFA), apenas 
3% das empresas de marketing 
e publicidade investiram em 
blockchain até 2017. Um re-
cente levantamento feito pela 
Gartner, o 2019 CIO Agenda 
Survey, entrevistou mais de 
3.000 CIOs (Chief Information 
Offi cers) e trouxe um dado 
revelador: 11% dos executivos 
indicam que suas organizações 
já implementaram ou estão 
planejando ter projetos a 
curto prazo com a tecnologia 
Blockchain. 

Atualmente, 61% das em-
presas digitais de alto nível 
em todo o mundo estão in-
vestindo em blockchain, de 
acordo com um relatório da 
empresa de gerenciamento de 
identidade Okta. O conceito de 
blockchain é revolucionário 
e, por isso mesmo, não é fácil 
entendê-lo rapidamente. A 
tecnologia tem como premissa 
trazer a segurança necessária 
para o transacionamento de 
dados com possibilidades de 
escalabilidade, privacidade e 
performance. 

Não dá para ignorar: o 
blockchain já é realidade e, 
possivelmente, tudo passará 
a ser utilizado por meio dessa 
ferramenta, graças a seu po-
tencial de mudar de patamar 
a economia e a tecnologia da 
informação.

 
(*) - É vice-presidente de Operações e 

Negócios da Tecnobank.

Gabriela Santana (*)

O volume aplicado pelas pessoas físicas em 
produtos fi nanceiros subiu 8,4% na comparação 
de setembro de 2019 com dezembro de 2018, 
totalizando R$ 3,1 trilhões. É o que mostram os 
dados da Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais.  A soma 
representa as aplicações de mais de 79 milhões 
de contas dos segmentos de varejo e de private 
das instituições do país.

O resultado foi impulsionado pelo varejo alta 
renda, com 14,3% de crescimento, e pelo private, 

com 13,3%. O varejo tradicional teve recuo de 
2,6% – a queda está associada, parcialmente, ao 
reenquadramento de clientes feito por muitas 
instituições, o que resultou na migração de in-
vestidores do varejo tradicional para o de alta 
renda. “Os resultados do trimestre mostram 
o movimento que temos visto há um tempo: 
investidores mais confi antes em experimentar, 
cada vez mais, aplicações de maior risco”, afi r-
ma o presidente do Fórum de Distribuição da 
Anbima, José Ramos Rocha Neto (AI/Anbima). 

A previsão de instituições 
financeiras para a inflação 
calculada pelo IPCA este ano 
voltou a subir. A estimativa 
para o índice passou de 3,31% 
para 3,33%, no segundo ajuste 
consecutivo.

Para os anos seguintes não 
houve alterações: 3,60%, 
em 2020, 3,75% em 2021, e 
3,50% em 2022. As estimativas 
estão reunidas em pesquisa 
realizada junto à instituições 
fi nanceiras e elaborada sema-
nalmente pelo Banco Central 
(BC). 

As projeções para 2019 e 
2020 estão abaixo do centro 
da meta de infl ação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta de infl ação, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é 4,25% em 2019, 4% em 2020, 
3,75% em 2021 e 3,50% em 
2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo.

O mercado fi nanceiro con-
tinua esperando que a Selic 

As estimativas estão reunidas em pesquisa elaborada

Banco Central.

Feriados em 
2020 vão 
prejudicar 
faturamento do 
varejo

O varejo nacional deve perder 
R$ 11,8 bilhões em 2020 por 
causa de feriados e pontes, 
segundo estimativa da Feco-
mercioSP. Esse montante é 
53% maior do que os R$ 7,6 
bilhões estimados em 2019. O 
“prejuízo” será maior pelo fato 
de ter mais feriados aos fi ns de 
semana e mais pontes de emen-
das. Neste ano, foram sete dias 
de feriados; em 2020, serão 11.

O setor classifi cado no estudo 
como “outras atividades” é o 
que deve contabilizar a maior 
perda, em torno de R$ 4,48 
bilhões, alta de 47% em relação 
a 2019. É importante ressaltar 
que nesse grupo predomina o 
comércio de combustíveis, além 
de joias e relógios, artigos de 
papelaria, entre outros. Já as 
atividades de supermercados 
e farmácias devem perder R$ 
3,2 bilhões e R$ 1,87 bilhão, 
respectivamente, aumentos 
de 58% e 59% na comparação 
a 2019.

A FecomercioSP desconsi-
derou os feriados estaduais 
e municipais. Na análise da 
Entidade, esses R$ 11,8 bilhões 
podem parecer um enorme 
dano ao varejo, contudo, o valor 
representa 0,6% de tudo o que 
o setor fatura em um ano (ou 
cerca de dois dias de comércio 
completamente fechado). Além 
disso, com a economia mostran-
do sinais de recuperação, a ten-
dência é de haver mais vendas 
em 2020 (AI/FecomercioSP).

As pessoas portadoras de tele-
fones celulares pré-pagos que não 
atualizaram seus cadastros, após 
terem recebido notifi cação das 
operadoras, estão com suas linhas 
bloqueadas desde ontem (18), se-
gundo a Anatel. A medida vale para 
os clientes dos seguintes estados: 
Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, 
Sergipe e São Paulo.

Menos de 1% dos 91 milhões 
de celulares pré-pagos dessas re-

giões apresenta alguma pendência 
cadastral. Esta é a última fase 
da campanha de comunicação 
aos consumidores com cadastros 
desatualizados .

Quem tiver a linha pré-paga blo-
queada poderá atualizar os dados 
cadastrais na sua prestadora pelos 
canais de atendimento disponíveis 
como: call center e espaço reser-
vado ao consumidor na internet. 
Deve informar o nome completo e o 
endereço com o número do CEP. No 
caso de pessoa física, é necessário 
informar o número do CPF e, para 
pessoa jurídica, o CNPJ (ABr). 

Questionados sobre o fatu-
ramento com a data em 
relação ao ano passado, 

53% acreditam que será igual, 
enquanto 39% acreditam que 
será maior. Para 8%, o fatura-
mento será menor que em 2018.

25% dos empresários farão 
estoque extra de produtos para 
a Black Friday de 2019. 13% irão 
contratar mais mão de obra para 
a data, porcentagem que au-
menta para 24% quando consi-
derados apenas os empresários 
confi antes com o aumento das 
vendas. Em média, as vendas 
da Black Friday representam 
3,7% do faturamento anual das 
empresas. 

A principal estratégia ado-
tada para chamar a atenção 
do consumidor será conceder 
descontos, conforme 55% das 
menções dos empresários. Ou-
tros 30% pretendem facilitar o 

Em média, as vendas da Black Friday representam 3,7% do faturamento anual das empresas.
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Black Friday: esperadas vendas 
maiores do que no ano passado
86% dos empresários acreditam que as vendas da Black Friday 2019 serão iguais ou maiores que em 
2018, de acordo com pesquisa realizada pela Boa Vista entre agosto e setembro, com mais de 800 
empresários de todo o país

pagamento, oferecendo a opção 
de parcelamento. Por fi m, 15% 
irão apostar na criação de pro-
moções como “leve dois e pague 
um”, por exemplo. 

Indústria e Serviços são os 
setores mais otimistas com o 
aumento das vendas da Black 
Friday em relação ao ano pas-
sado: 57% dos empresários de 

ambos os setores esperam um 
crescimento das vendas. Já 
para o Comércio, esse número 
representa 44% dos empresá-
rios (Boa Vista).

Instituições fi nanceiras elevam 
expectativa de infl ação

encerre 2019 no patamar de 
4,50%. Atualmente, a Selic 
está em 5% ao ano. Para 2020, 
a expectativa caiu de 4,50% 
para 4,25% ao ano.

Para 2021, a expectativa 
é que a taxa Selic termine o 
período em 6% ao ano. Para 
o fi m de 2022, a previsão é 
6,50% ao ano.

A estimativa de expansão 
do PIB foi mantida em 0,92%, 
pela segunda semana conse-
cutiva. Para 2020, a projeção 
subiu de 2,08% para 2,17%. 
Já a expectativa para 2021 
2022, permanece em 2,50%. 
A previsão para a cotação do 
dólar segue em R$ 4 para o fi m 
de 2019 e 2020 (ABr).

Investimentos em produtos fi nanceiros crescem 8,4%

Celulares pré-pagos 
desatualizados são bloqueados
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Invertebrados
Jair Bolsonaro, com sua 

caneta cheia de tinta, 

sai do PSL e anuncia 

a criação de um novo 

partido, Aliança pelo 

Brasil, que fi cará sob seu 

mando

Se arrumar 500 mil assi-
naturas e conseguir que 
o TSE aprove a nova 

sigla até maio de 2020, tere-
mos a eleição para prefeitos e 
vereadores em outubro com 
sua participação ao lado de 
outras 30. O que é comum a 
essas entidades? A luta pelo 
poder. Sem nenhum verniz 
ideológico. Lula da Silva, o 
maior líder da oposição, que 
disse sair da prisão “mais à 
esquerda”, estará também na 
luta, desfraldando a bandeira 
do socialismo como prega o 
ex-todo-poderoso José Dirceu. 

Será o grande teste antes do 
jogo de outubro de 2022. Lula, 
na condição de condenado 
em 2ª instância, não poderá 
ser candidato. Porém, por 
nossas plagas tudo é possível. 
Basta que o processo que o 
condenou, o do tríplex, seja 
anulado para ele adquirir e ele-
gibilidade. Bolsonaro, pelo lado 
direito, continuará a puxar o 
cabo de guerra e a mobilizar 
a militância. Situação e opo-
sição, desde já, se preparam 
para o embate. 

Que doutrinas balizarão os 
próximos tempos? O socia-
lismo de Dirceu? O que isso 
signifi ca? Um Estado paqui-
dérmico, com 600 empresas 
e autarquias, a sustação do 
processo de privatização? E 
o liberalismo de Bolsonaro? 
Será entendido que as forças 
do mercado darão o tom da 
política, sem intervenção do 
Estado na correção de desvios 
e situações anômalas? E a 
social-democracia, a terceira 
via encostada pelo tucanato, 
disporá de novos crentes? 
Quem se habilita a resgatar 
seus eixos?

Vamos a uma pequena leitura 
da política, aqui e alhures. O 
que se observa no cenário é 
um fenômeno que se pode cha-
mar de embaciamento do jogo 
político, ou, como denomina 
Roger-Gérard Schwartzen-
berg, uma “uniformização no 
cinzento”.  O posicionamento 
dos partidos em zona cinzenta 
aponta para a gangorra que 
os caracteriza. Quer dizer, 
estão eles identifi cados com 
o pragmatismo, a política de 
resultados. 

Cada vez mais assemelhados, 
partidos e líderes se afastam do 
campo doutrinário, interessa-
dos apenas na luta do “poder 
pelo poder”. Alternativas para 
construção de avanços que, em 
tempos idos, eram fi ncadas em 
bases sólidas de um ideário 
são, agora, substituídas por 
um discurso de oportunidade, 

balizado em questões pontuais, 
como carga de impostos, refor-
mas (previdência, trabalho), 
projetos polêmicos, compor-
tamentos e desvios de agentes 
públicos. 

Não se quer dizer que tal es-
colha é condenável. Impõe-se, 
porém, acentuar o papel dos 
partidos no debate sobre um 
projeto de longo alcance para o 
País. O que pensam os partidos 
a respeito de uma estratégia 
para o desenvolvimento? Em 
sua trajetória, o PT, maior par-
tido de oposição, caminhou em 
direção ao centro, ocupando 
fl ancos da social-democracia. 
Os grandes partidos da si-
tuação refugiam-se em um 
“centrão democrático”. 

Em suma, os entes parti-
dários se encontram, hoje, 
reunidos nas salas e antessalas 
do poder, onde se serve geleia 
insossa e inodora. Mesmo 
nos EUA, onde os partidos 
Republicano e Democrata do-
minam a política desde 1852, 
abrigando a grande maioria do 
eleitorado, cresce a tendência 
para a pasteurização do dis-
curso. Lá ainda se consegue 
enxergar que os republicanos 
são mais fi éis aos princípios do 
nacionalismo e da ênfase no 
individualismo, no moralismo e 
na religião, sustentando a base 
do conservadorismo. 

E os democratas se posicio-
nam mais na banda esquerda 
do Centrão, havendo até 
protagonistas com certo ar 
radical, como o senador Bernie 
Sanders, este que faz questão 
de avocar índole socialista. 
Na Europa, os partidos social-
-democratas ganharam força 
em um primeiro ciclo e hoje 
tentam reconstruir suas iden-
tidades, sob a ascensão da di-
reita. Na nossa América Latina, 
a instabilidade se generaliza. 

O Chile do liberal Piñera 
vê multidões nas ruas. No 
Uruguai, a esquerda pode 
ceder o poder para a direita. 
A Argentina volta a desfraldar 
a bandeira kircnherista com a 
vitória do Alberto Fernández e 
de Cristina. Peru vive momen-
to tormentoso. No Equador, 
a ciclotimia entre esquerda 
e direita também se instala. 
Na Bolívia, Evo renuncia sob 
pressão das Forças Armadas e 
suspeição de fraude eleitoral.   

Aqui, uma grande interro-
gação está no ar: onde vamos 
parar? O vale-tudo é o jogo 
imposto pelo domínio da 
máquina e não pelas ideias. 
Uma leva de partidos, infi de-
lidade, alianças movidas por 
interesses momentâneos e o 
experimentalismo político de 
parcela dos representantes. 
No deserto, só se vê areia. E 
animais invertebrados. Sem 
nenhum vale. 

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

O Plenário do Senado pro-
move sessão especial na sexta-
-feira (22) para comemorar 
o Dia Nacional de Zumbi e 
da Consciência Negra (20 de 
novembro) e homenagear a 
Fundação Cultural Palmares. A 
data faz alusão à morte do ícone 
negro Zumbi dos Palmares, lí-
der do Quilombo dos Palmares, 
que está inscrito no Livro dos 
Heróis e das Heroínas da Pátria 
desde 1996.

Zumbi foi o grande líder do 
Quilombo dos Palmares, na 
Serra da Barriga, em Alagoas, 
que chegou a ter mais de duas 
mil habitações e cerca de 20 mil 
habitantes. O 20 de novembro 
é feriado em centenas de mu-
nicípios brasileiros e em alguns 
estados. Projeto do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) propõe que a data seja 
ofi cializada feriado nacional e 
está pronto para ser votado na 
Comissão de Educação, com 
parecer favorável do relator, 
senador Paulo Paim (PT-RS).

A Fundação Cultural Palma-
res foi fundada pelo governo 
federal em 22 de agosto de 1988 
para ser “a primeira instituição 
pública voltada para promoção 

Zumbi, morto em 20 de 

novembro de 1695, foi “o 

símbolo maior da luta

ontra a escravidão”.

A CCJ do Senado pode 
votar amanhã (20), pro-
postas que possibilitam 

a prisão após condenação em 
segunda instância. Estão na 
pauta do colegiado a proposta 
do senador Oriovisto Guima-
rães (Podemos-PR) e o projeto 
que compõe o chamado pacote 
anticrime do ministro da Justi-
ça, Sergio Moro, apresentado no 
Senado pela senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) e outros 
12 senadores.

A votação das propostas é 
uma resposta dos senadores 
à decisão do STF que, por 6 
votos a 5, decidiu que a pena 
de prisão só pode ser executa-
da após o trânsito em julgado 
da sentença. Ao anunciar que 
pautaria proposta sobre o tema, 
a presidente da CCJ, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), 
afi rmou que as mudanças de 
interpretação no STF trazem 
instabilidade jurídica e política 
ao país e que é responsabilidade 
do Congresso se posicionar 
sobre o tema.

Primeiro item da pauta, a 
PEC 5/2019 propõe a alteração 
do artigo 93 da Carta Magna 
para definir que a decisão 

A presidente da CCJ, Simone Tebet, pautou a proposta de Oriovisto Guimarães que permite a 

prisão após a decisão de colegiado.

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado tem reu-
nião deliberativa amanhã. 
Os senadores devem analisar 
uma pauta com 27 projetos. Os 
três primeiros itens da pauta, 
que tramitam em conjunto, 
buscam restringir o consumo 
excessivo de álcool, cigarros e 
medicamentos. O relator das 
matérias, senador Styvenson 
Valentim (Podemos-RN), de-
fende a aprovação do projeto. 

O relator destaca que, “ape-
sar do mérito indiscutível”, 
nenhuma das proposições 
“aborda um tema central”: a 
defi nição do que é uma bebida 
alcoólica. A bebida com teor 
etílico superior a 13 graus 
Gay-Lussac (GL) é um critério 
que exclui da regulação a pu-
blicidade de cervejas, bebidas 
do tipo ice e alguns vinhos, 
por exemplo. Styvenson reduz 
esse limite para 0,5 grau GL, 
passando a abarcar também 
essas bebidas.

A propaganda comercial de 
bebidas alcoólicas só deve ser 

Atualmente, restrições a bebidas alcoólicas não abrangem as 

cervejas.

Comissão vota 
projeto que 
fl exibiliza pagamento 
de faturas

A Comissão de Fiscalização 
e Controle do Senado tem 
reunião deliberativa agendada 
para hoje (19), com 13 itens 
na pauta. Um deles é o pro-
jeto da senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), que torna abusiva 
a obrigação do pagamento de 
fatura de compras exclusiva-
mente no estabelecimento do 
fornecedor. O relator, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
deu parecer favorável ao texto.

Outra proposição em aná-
lise na comissão é o projeto 
que obriga os fabricantes e 
as importadoras a advertirem 
sobre os riscos relacionados 
ao uso contínuo de telefones 
portáteis, tipo smartphones. 
O autor da matéria, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), con-
sidera importante alertar os 
usuários sobre os riscos da 
utilização excessiva de tais 
aparelhos e sobre as formas 
de se evitar possíveis danos à 
saúde. O relator, senador An-
gelo Coronel (PSD-BA), apre-
sentou relatório favorável 
ao projeto, com emenda de 
redação (Ag.Senado).

Foi publicada no Diário Ofi -
cial da União a Lei 13.902, 
de 2019, que dispõe sobre a 
política de desenvolvimento 
e apoio às atividades das mu-
lheres marisqueiras. A lei teve 
origem no Projeto de Lei da 
Câmara, aprovado pelo Senado, 
na forma de um substituti-
vo, em junho. A proposta foi 
apresentada pela deputada Tia 
Eron (Republicanos-BA) e foi 
relatada pela senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA).

Segundo a norma, são con-
sideradas marisqueiras as 
mulheres que realizam arte-
sanalmente essa atividade 
em manguezais de maneira 
contínua, de forma autônoma 
ou em regime de economia 
familiar, para sustento próprio 
ou comercialização de parte 
da produção. Faz parte das 
diretrizes da política a criação 
de cooperativas ou associações 
de marisqueiras com vistas a 
estimular, por intermédio da 
participação coletiva, o desen-
volvimento da atividade.

O presidente Jair Bolsonaro 

Marisqueiras são consideradas as mulheres que realizam 

artesanalmente essa atividade em manguezais de forma autônoma.

Pena para 
transporte 
clandestino de 
passageiros

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dis-
cute hoje (19) o projeto que 
classifi ca como infração média 
o transporte remunerado e não 
autorizado de pessoas e bens. 
A audiência foi sugerida pelo 
deputado Paulo Guedes (PT-
-MG), autor do projeto. Ele 
lembra que a Lei que alterou o 
Código de Trânsito Brasileiro 
neste ano, passou a classifi car 
essa infração como gravíssima.

“Em um País com sérios 
desafi os relacionados à mo-
bilidade urbana e no qual o 
transporte rodoviário manifesta 
absoluto domínio da matriz de 
transportes, os profi ssionais do 
transporte alternativo exercem 
relevante papel na complexa 
equação que viabiliza nossos 
deslocamentos diários”, argu-
menta Guedes.

Segundo o parlamentar, o 
transporte alternativo fomen-
ta a concorrência no setor e 
atende pessoas e regiões onde 
o sistema convencional não 
chega. Aumentar a punição, 
na sua opinião,  deixa de lado a 
discussão sobre a regularização 
da atividade para incrementar 
mecanismos de punição. O pro-
jeto tramita apensado ao que 
aumenta a pena por transporte 
clandestino de passageiros e 
aguardam votação no Plenário 
(Ag.Câmara).

A Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado 
da Câmara dos Deputados aprovou 
o projeto que cria um serviço tele-
fônico com número exclusivo para 
o recebimento de denúncias sobre 
o tráfi co de drogas. O serviço garan-
tirá sigilo ao denunciante e poderá 

ser acessado gratuitamente.
Apresentado pelo deputado Capi-

tão Wagner (Pros-CE), o projeto alte-
ra a lei que institui o Sistema Nacional 
de Políticas sobre Drogas (Sisnad). A 
proposta recebeu parecer favorável 
da relatora, deputada Policial Katia 
Sastre (PL-SP), com emenda. 

O texto vem complementar o pre-
visto na Lei 13.608/18, que trata do 
serviço telefônico de recebimento 
de denúncias e sobre recompensa 
por informações que auxiliem nas 
investigações policiais”, disse. A 
emenda adapta a medida aos termos 
dessa lei (Ag.Câmara).
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Prisão após segunda instância 
está na pauta da CCJ do Senado

A votação das propostas é uma resposta dos senadores à decisão do STF que, por 6 votos a 5, decidiu 
que a pena de prisão só pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença

condenatória proferida por 
órgãos colegiados deve ser 
executada imediatamente após 
o julgamento dos recursos or-
dinários no mesmo tribunal. Na 
prática, isso permite a prisão 
após condenação em segunda 
instância. O texto não altera o 
artigo 5º da Constituição, que 
é uma cláusula pétrea, e con-
tém o dispositivo referente à 
presunção de inocência.

A relatora, senadora Juíza 
Selma (PSL-MT), recomenda 
a aprovação do texto e afi rma 
que a presunção da inocência se 
relativiza ou mesmo se inverte 
após o julgamento condenató-
rio em segunda instância: “Não 
ser tratado como culpado até 
que haja certeza da materia-
lidade e da autoria do crime, 
o que se perfaz justamente na 
segunda instância. Não há que 

se falar, assim, em qualquer 
violação a cláusula pétrea”, 
argumenta a senadora.

O relator, senador Marcos do 
Val (Cidadania-ES), é favorável 
à proposta. “Após a confi rmação 
da condenação pelo tribunal de 
segunda instância, em que fi ca 
exaurido o exame de fatos e de 
provas, o princípio da presunção 
de inocência resta mitigado”, 
defende o senador (Ag.Senado).

Projetos restringem a 
propaganda de cervejas

veiculada na parte interna dos 
locais de venda, por meio de 
pôsteres, painéis ou cartazes. 
A publicidade não pode incen-
tivar o consumo abusivo, nem 
associar o produto anunciado à 
prática desportiva, à condução 
de veículos, à sexualidade e ao 
sucesso. 

Outra matéria na pauta é o 
projeto do senador Romário 
(Podemos-RJ), que obriga os 

planos e seguros privados de 
saúde a cobrir as despesas 
dos clientes com internação 
domiciliar pós-hospitalar. A 
CAS também pode votar o 
projeto do senador Paulo Paim 
(PT-RS), que regulamenta as 
profi ssões de transcritor e de 
revisor de textos em braile, 
o sistema especial de leitu-
ra para pessoas cegas (Ag.
Senado).

Sancionada lei de política de apoio 
às mulheres marisqueiras

Dia da Consciência Negra terá 
sessão especial no Senado

e preservação dos valores 
culturais, históricos, sociais 
e econômicos decorrentes da 
infl uência negra na formação 
da sociedade brasileira”, como 
afi rma seu site ofi cial. 

A instituição é vinculada 
ao Ministério da Cidadania e 
tem entre suas competências 
a emissão de certidão às co-
munidades quilombolas e sua 
inscrição em cadastro geral, 
documento que reconhece os 
direitos dessas comunidades 
e dá acesso aos programas 
sociais do governo federal (Ag.
Senado).

vetou o artigo que estabelecia 
preferência às marisqueiras 
na ordem de pagamentos de 
indenização em caso de de-
sastres ambientais provocados 
ou não por ação humana em 
áreas de manguezais que im-
possibilitasse o exercício da 
atividade. A justifi cativa foi de 
que a proposta ofende o prin-
cípio de isonomia, uma vez que 
benefi ciaria as marisqueiras em 

detrimento de outros traba-
lhadores que também tenham 
sido prejudicados pela mesma 
catástrofe.

Outro ponto levantado por 
Bolsonaro é de que “o disposi-
tivo proposto está em descom-
passo com a disposição cons-
titucional do art. 37” quando 
prevê o pagamento em casos de 
intercorrências não provocadas 
por ação humana (Ag.Senado).

Serviço telefônico para denúncias contra drogas
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Já é inegável dizer 

que vivemos na era da 

experiência.

Cada vez mais vemos 
que o consumidor tem 
buscado se relacionar 

de maneira profunda com 
as marcas e não apenas 
consumir seus produtos ou 
serviços. Por conta disso, 
nos últimos anos vimos um 
amadurecimento acelerado 
e a consolidação do conceito 
de UX (user experience) nas 
empresas. 

Aprimorar a satisfação do 
usuário é para os times de de-
senvolvimento e design um 
grande desafio e, para muitas 
das empresas atuais, o prin-
cipal diferencial competitivo. 
Porém, também é possível 
observar que essa tendência 
de consumo trouxe uma nova 
realidade: a experiência do 
usuário não pode ser tratada 
como um momento único. E é 
aqui que marcas que preten-
dem se manter na vanguarda 
assimilam a necessidade de 
avançar no campo do CX  
(Customer Experience). 

Em uma visão geral, o UX 
é parte do CX, porém, este 
segundo vai muito além e 
trabalha com alguns aspectos 
que o primeiro não resolve.  
Pense comigo, você criou 
um app, conseguiu atrair 
seu público-alvo e até então, 
tudo está dentro do planeja-
do, mas por algum motivo, o 
cliente precisa fazer um con-
tato com a sua empresa - seja 
por alguma dúvida ou algum 
problema em seu sistema - e 
não consegue. 

Ou para ter a solução da-
quele problema, ele precisa 
passar por diversas etapas 
totalmente burocráticas e 
acaba abandonando o pro-
cesso. Pronto, a excelência 
da usabilidade perfeita vai 
por água abaixo. O CX nesse 
caso, é quem vai trabalhar na 
experiência do usuário como 
um todo, complementando 
todo o trabalho de UX. É 
ele quem vai garantir que 
seu produto continue a ser 
consumido e vou além, que 
seja recomendado para que 
outras pessoas vivam isso 
também.

E por que acredito que 
investir apenas em UX seja 
negligenciar o crescimento 
do negócio? A resposta é 
simples, a execução dela, 
nem tanto. Mas vamos parar 

para analisar: você gasta 
muita energia (e dinheiro) 
para entregar seu serviço ao 
mercado de maneira perfeita, 
visando que a experiência do 
usuário seja tão boa a ponto 
dele escolher o seu produto 
e não o da concorrência. 

Mas quando você precisa 
dar continuidade ao trabalho 
e fidelizar o cliente, o investi-
mento é muito menor, e mui-
tas vezes nulo. Pensando que 
hoje em dia o atendimento 
ao cliente é uma das chaves 
mais importantes para se ter 
um negócio duradouro, e que 
ele não deve acontecer só 
quando esse cliente enfrenta 
algum problema com o pro-
duto, quando você deixa de 
investir no mesmo, é como 
se você jogasse fora todo o 
esforço feito pelo time de UX.

Mas não dá para pensar 
em CX como algo à parte, 
algo que possa ou deva ser 
adicionado a uma estratégia 
pontualmente. Na verdade, 
acredito que possamos defi-
ni-lo como um elo entre UX, 
CS e porque não, até mesmo 
o marketing de sua empresa? 
O Customer Experience é a 
orquestração entre o User 
Experience e a famosa co-
municação Omnichannel 
(multicanal), que também 
tem crescido considera-
velmente nos último anos, 
também pela exigência cada 
vez maior do consumidor. 

A junção de todas essas 
áreas é o que vai encantar o 
usuário e fazer com que ele 
admire sua marca a ponto de 
não abrir mão de utiliza-lá ou 
tê-la como referência. E isso 
vai muito além de uma única 
experiência, em um único 
momento, consiste em toda 
uma jornada que fidelize e 
gere valor ao consumidor.

A boa notícia é que ape-
sar de recente, o conceito 
de CX já têm sido adotado 
por diversas empresas pelo 
mundo que, assim como 
eu, acreditam que investir 
na experiência constante 
do cliente impacta não só 
na credibilidade da marca, 
como também no aumento 
de receita da mesma.

 
(*) - Especialista em Inovação e 

Empreendedorismo pelo Stanford 
Center for Professional Development, 

atua com desenvolvimento de 
produtos e serviços digitais e é sócio 

diretor da Kiddo. 

Investir apenas na 
experiência do usuário

Adriano Ribeiro (*)
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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.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeiro Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA DA FAMÍ-
LIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0018657-15.2013.8.26.0008. 
Executados: JOSE ALVES DA SILVA - Casa situado à Rua João Moreira, nº 421, Parque 
São Domingos no 31º Subdistrito-Pirituba, com 386,52m² de área construída. Contribuinte nº 
07823400162. Descrição completa na Matrícula nº 8.182 do 16º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 1.867.966,88 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.120.780,12 (sujeitos à atualização). 
60% do valor de avaliação.  DATAS DAS PRAÇAS - 1º Praça começa em 24/01/2020 às 10h50min, 
e termina em 27/01/2020 às 10h50min; 2º Praça começa em 27/01/2020 às 10h50min, e termina 
em 17/02/2020 às 10h50min. Ficam os executado(s) JOSE ALVES DA SILVA, terceiros interessados 
MARIA HELENA JUSTINO ALVES SILVA, BERARDINO ANTONIO FANGANIELLO, seu cônjuge, se 
casado(a) for, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) locali-
zado(a)(s) para a intimação pessoal.

SV HOLDING INDUSTRIAL LTDA.
C.N.P.J./M.F n° 12.112.243/0001-09 - NIRE 35.228.664.739

Ata da Reunião Extraordinária de Sócios Realizada em 08 de novembro de 2019
Local, Data e Hora: Aos 08 dias do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social, na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, 
Chácara Itaim, CEP 04536-000. Presença: Reuniu-se a totalidade dos sócios da Sociedade, a saber. (a)
Regina Vidigal Guarita, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 
3.227.943-7 - SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 030.506.918-75, residente e domiciliada na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Resedá, n° 378, Cidade Jardim - CEP 05675-010; (b) Gastão 
Augusto Souto de Bueno Vidigal, brasileiro, divorciado, advogado e pecuarista, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 3.700.194-2 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 003.737.028-68, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com, escritório na rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 
15° andar conjuntos 151 e 152, CEP 04536-000; (c) Dario Ferreira Guarita Filho, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.290.721-7 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o
n° 024.233.678-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Rua Funchal, n° 263, 18° andar, conjunto 182, Vila Olimpia - CEP 04551-060; (d) Eduardo Vidigal 
Andrade Gonçalves, brasileiro, casado, diretor de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n°
18.632.636-1 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 105.611.098-85, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.601, 10° andar, 
conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01452-924; (e) Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG N° 21.319.729-7 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. 
sob o n° 105.611.068-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.601, 10° andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP
01452-924; (f) Luis Vidigal Andrade Gonçalves, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 27.995.907-2 - SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 105.611.078-31, residente 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n° 2.601, 10° andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01452-924; (g) Teresa Guarita Grynberg, 
brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 19.456.555-5 - SSP/SP e inscrita
no C.P.F./M.F sob o n° 214.683.178-22, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Jacarezinho, n° 241 - casa 3 - Jardim Europa - CEP 01456-020; (h) Heloisa Vidigal Guarita, 
brasileira, divorciada, nutricionista, portadora da Cédula de Identidade RG n° 22.289.017-4-SSP/SP e
inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 267.967.828-10, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na rua Gênesis, n° 129, Jardim Guedala - CEP 05605-010; (i) Dario Ferreira Guarita Neto, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.289.016-2 - 
SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 270.180.688-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, n° 263, 18° andar, conjunto 181, Vila Olimpia - CEP
04551-060; (j) Maria Helena de Bueno Vidigal Chagas, brasileira, casada, administradora de empresas,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 33.325.000-X SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 
151.815.308-93, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152 - Chácara Itaim-CEP 04536-000; (k) Maria 
Isabel Pacheco Fernandes de Bueno Vidigal Muller, brasileira, casada, advogada e empresária,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 33.325.325-5 SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n°
151.815.288-05, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, Chácara Itaim-CEP 04536-000; (l) Maria
Luiza Pacheco Fernandes de Bueno Vidigal Cepera brasileira, casada, farmacêutica, portadora da
Cédula de Identidade RG n° 33.326.000-4 SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 151.815.268-61, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da 
Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, - Chácara Itaim-CEP 04536-000; (m) Maria Augusta de 
Bueno Vidigal Lerro, brasileira, casada, relações públicas, portadora da Cédula de Identidade RG n°
33.326.326-1 SSP/SP e inscrita no C.P.F./M.F. sob o n°151.815.278-33, residente e domiciliada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, n° 45, 15° andar, conjuntos
151 e 152, Chácara Itaim-CEP 04536-000; (n) Mahil Participações e Empreendimentos Ltda., sociedade 
empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga,
n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, Chácara Itaim, CEP 04536-000, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o n° 
44.003.077/0001-90 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob o NIRE 35.201.230.096, neste ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Gastão Augusto 
Souto de Bueno Vidigal, já acima qualificado; (os “Sócios”). Convocação: Dispensadas as formalidades
de convocação, nos termos do artigo 1072, § 2°, do Código Civil. Mesa: Os trabalhos foram presididos por
Dario Ferreira Guarita Filho e secretariado por Odenir Antonio Valerio. Ordem do Dia: Deliberar acerca da
redução do capital social da Sociedade. Deliberações: Iniciada a reunião e procedida à leitura da Ordem
do Dia, os Sócios deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Fica aprovada a 
redução do capital social da Sociedade dos atuais R$64.932.000,00 para R$ 7.334.000,00, uma redução, 
portanto de R$57.598.000,00, realizada mediante a redução do valor nominal das quotas de R$1,00 para
R$0,11 por quota, para: (a) de acordo com o artigo 1.082, inciso I do Código Civil, absorver quase a 
totalidade dos prejuízos acumulados até 30 de setembro de 2019, conforme balancete levantado e 
devidamente aprovado pelos sócios conforme item (i) acima, no montante de R$45.047.000,00; e (b) em 
virtude da existência de capital excessivo, proceder, nos termos do fulcro no artigo 1.082, inciso II, do 
Código Civil a redução de R$12.551.000,00, restituindo o valor da respectiva redução aos sócios em moeda 
corrente nacional, na proporção da participação detida pelos sócios na Sociedade, em data a ser informada
pela Sociedade, oportunamente aos Sócios, a ser fixada após o término do prazo previsto no artigo 1.084 
do Código Civil. Ato seguinte, fica aprovado o grupamento das 64.932.000 quotas da Sociedade, com valor
nominal de R$0,11 cada uma, na proporção de 8,853 quotas para 1 quota, aproximadamente, passando o 
capital social a ser dividido em 7.334.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. Em
razão do grupamento de quotas deliberado acima e para que o Sócio Dario Ferreira Guarita Filho 
permaneça com participação no capital social da Sociedade, a sócia Regina Vidigal Guarita, cede e 
transfere 01 quota de sua titularidade, pelo preço certo e ajustado de R$1,00 ao sócio Dario Ferreira Guarita
Filho, que expressamente renunciou ao seu direito de apuração de haveres referentes as 02 quotas que
possuía antes do grupamento deliberado acima. A sócia Mahil Participações e Empreendimentos Ltda., 
cede e transfere 01 quota de sua titularidade para o sócio Gastão Augusto Souto de Bueno Vidigal, a fim de 
que esse permaneça com 01 quota representativa do capital social da Sociedade, pelo preço certo e 
ajustado de R$1,00, o qual renunciou ao seu direito de apuração de haveres referente a única quota que 
possuía antes do grupamento deliberado acima. (ii) Fica autorizada a publicação da presente ata, em forma 
sumária. Os sócios consignam que transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, para oposição de credores, 
contados da data da publicação do extrato da presente ata, proceder-se-á o registro da presente ata na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo, bem como da alteração do Contrato Social da Sociedade para
refletir o quanto deliberado nesta ata, que também é assinado pelos Sócios nesta data. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 
08 de novembro de 2019. Mesa: Dario Ferreira Guarita Filho - Presidente; Odenir Antonio Valerio - 
Secretário. Sócios: Regina Vidigal Guarita, Gastão Augusto Souto de Bueno Vidigal, Dario Ferreira Guarita
Filho, Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Luis Vidigal Andrade
Gonçalves, Teresa Guarita Grynberg, Heloisa Vidigal Guarita, Dario Ferreira Guarita Neto, Maria Helena de 
Bueno Vidigal Chagas, Maria Isabel Pacheco Fernandes de Bueno Vidigal Cepera, Maria Luiza Pacheco
Fernandes de Bueno Vidigal Muller, Maria Augusta de Bueno Vidigal Lerro, Mahil Participações e 
Empreendimentos Ltda. - Por: Gastão Augusto Souto de Bueno Vidigal.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 26/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 28/11/2019 às 12h00

ALEXANDRE TRAVASSOS

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 596.384,19 (Quinhentos e 
Noventa e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos); 2º leilão: R$ 472.250,41 
(Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um Centavos),

ad corpus

SERGIO LUIZ MASSAFERA, 
THAIS MULLER MASSAFERA, 

Ohana Empreendimentos
e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 25.449.986/0001-02 - NIRE 35.230.081.770
Ata de Reunião de Sócios de 31 de Outubro de 2019

Hora, Data e Local: Às 10 hs. do dia 31/10/2019, na sede da Sociedade. Composição da
Mesa: Moacyr Ferraz Filho - Presidente e Rosana Cristina Nunes Ferraz - Secretária.
Presença: Presentes os cotistas representando a totalidade do capital social da Socieda-
de, conforme assinaturas lançadas ao final da presente ata. Convocação: Dispensadas
as formalidades de convocação, na forma prevista no § 2º do artigo 1.072 da Lei nº
10.406/2002 e da Cláusula 7.5 do Contrato Social, por estarem presentes os cotistas
detentores da totalidade do capital social. Ordem do Dia: Redução de capital da Socieda-
de por excessivo em relação ao objeto social (inciso II do artigo 1.082 do Código Civil) dos
atuais R$ 2.842.620,00 para R$ 2.297.620,00, perfazendo uma redução, portanto, de
R$ 545.000,00, com o respectivo cancelamento de 545.000 quotas sociais da Sociedade.
Deliberações Adotadas: Aprovação, pelos cotistas detentores de 100% do capital social
da Sociedade, da redução do capital social da Sociedade em R$ 545.000,00, passando de
R$ 2.842.620,00 para R$ 2.297.620,00. Os sócios promoverão a alteração do contrato
social consignando o novo valor do capital social. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos,
foi a presente Ata lida e aprovada por unanimidade, tendo sido assinada por todos os
cotistas presentes. Assinaturas: Presidente e sócio - Moacyr Ferraz Filho, Secretária
e Sócia - Rosana Cristina Nunes Ferraz. Declaração: Declaramos, para os devidos fins,
que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Barueri, 31/10/2019.
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A inclusão no mercado de 
trabalho é o tema mais 
urgente para a população 

negra, segundo a pesquisa Cons-
ciência entre Urgências: Pautas 
e Potências da População Negra 
no Brasil, divulgada pelo Google 
Brasil. Na opinião de 46%, a 
colocação profi ssional é um dos 
assuntos prioritários para a vida 
das pessoas negras. O estudo foi 
realizado pela consultoria Mind-
set e pelo Instituto Datafolha e 
ouviu 1,2 mil pessoas pretas e 
pardas ao longo do último mês 
de outubro.

O racismo estrutural - tema que 
apareceu como mais discutido na 
pesquisa - também é apontado 
como um dos mais urgentes para 
a população negra (44%). Em 
relação ao racismo que permeia 
as instituições públicas e privadas 
no Brasil, foram levantados temas 
como a representatividade na 
política e o apagamento da his-
tória dos negros nos currículos 
escolares e universitários.

Segundo o estudo, sete em 
cada dez negros não se sentem 
representados pelos governantes. 
Votar em candidatos negros é 
uma pauta importante para 61% 
da população negra, tendo mais 
apelo entre os menos favorecidos 
economicamente (73% entre as 
classes D e E) do que entre que 
estão melhor colocados social-
mente – 47% nas classes A e B. 
Para 69%, as marcas comerciais 

Inclusão no mercado de trabalho 
é tema para 46% dos negros

O estudo foi realizado pela consultoria Mindset e pelo Instituto Datafolha e ouviu 1,2 mil pessoas 
pretas e pardas ao longo do último mês de outubro

Racismo estrutural, feminismo e genocídio também aparecem na pesquisa.

tratam de forma superfi cial ou 
oportunista temas relacionados 
à negritude.

O feminismo negro foi apon-
tado como tema urgente por 
23% da população negra, 
seguido pelo genocídio dos 
negros (24%). O alto número de 
mortes violentas entre negros é 
uma preocupação maior para os 
maios jovens, chegando a 28% 
na faixa entre 16 e 34 anos de 
idade, mas caindo para 18% 
entre os com 60 anos ou mais.

O sentimento de urgência em 
relação ao genocídio é maior en-
tre aqueles com ensino superior 

(30%) e menor para as pessoas 
que estudaram apenas até o 
ensino fundamental (14%). 
Relação inversa ocorre com 
o feminismo negro, apontado 
como urgente para 18% das 
pessoas que têm ensino su-
perior e para 30% das que só 
têm ensino fundamental. Em 
quinto lugar fi caram as políticas 
afi rmativas, como cotas raciais, 
vistas como prioritárias para 
19%. O sentimento de urgên-
cia para esse tipo de política é 
maior para os homens (23%) do 
que entre as mulheres (17%).

A pesquisa mostrou que 

metade da população negra se 
considera ativista pelos direitos 
dessa parcela da sociedade. 
Sendo que esse sentimento é 
maior entre os mais pobres, 
atingindo o patamar de 63% nas 
classes D e E, do que entre os 
com melhor situação fi nanceira, 
fi cando em 31% nas classes A 
e B. Para 91% da população 
negra, o Dia da Consciência 
Negra – lembrado no dia 20 
de novembro – é uma data 
importante para manter viva 
as histórias de heroísmo de 
negras e negros (Daniel Mello/
Agência Brasil).

O ex-presidente da Uefa 
(2007-2015) Michel Platini 
afirmou ontem (18) que os 
recentes casos de racismo no 
futebol são “absurdos” e devem 
ser “combatidos”. O ex-jogador 
francês ainda comparou o racis-
mo com a homofobia e disse que 
as medidas usadas atualmente 
para combater o problema são 
“arriscadas”.

“No passado, os coros eram 
espirituosos, mas hoje, por sua 
vez, é racismo. Não é possível 
em 2020 insultar por homofobia 
ou pela cor da pele. Precisamos 
explicar aos ultras que suas 
mensagens estão erradas”, disse 
Platini. “Não sei se é certo parali-
sar as partidas, mas o fenômeno 
deve ser combatido. É arriscado 
até fechar os setores do estádio, 
porque são como crianças, quan-
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Platini: casos de racismo no futebol são ‘absurdos’

to mais você bane o açúcar, mais 
elas vão procurar”, completou o 
francês na apresentação do seu 
livro, “O Rei Nu”.

O começo de temporada do 

melu Lukaku e Ronaldo Vieira.O 
ex-jogador da Juventus,que foi 
detido em junho sob suspeita de 
corrupção na escolha do Catar 
como sede da Copa do Mundo 
de 2022, ainda afi rmou que foi 
vítima de uma “conspiração”.

“Fui vítima de uma conspira-
ção, de um processo violento 
da mídia, mas a vida não aca-
bou. Tenho que ter uma última 
aventura, não consigo fechar 
com a palavra ‘suspensa’ pela 
Fifa. Me senti traído? Família 
e amigos fi caram, perdi apenas 
os cortesãos”, afi rmou o fran-
cês. Aos 64 anos, Platini não 
fecha as portas para nenhuma 
hipótese, mas diz que não quer 
voltar para a Velha Senhora, 
porque “duas histórias de amor 
não são vividas” com a mesma 
pessoa (ANSA).

Campeonato Italiano foi mancha-
do por diversos casos de racismo. 
Entre os jogadores que já foram 
vítimas estão Mario Balotelli, 
Juan Jesus, Franck Kessié, Ro-

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Perus

Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DILBERTO SILVA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Buriti Bravo, MA, no dia (17/04/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Gonçalves de Araújo e de Maria de Liz Silva de Araújo. A 
pretendente: RAIMUNDA ALVES MACÊDO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Teresina, PI, no dia (24/11/1982), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Eloi Rodrigues e de Maria da Luz Alves Macêdo.

O pretendente: FELIPE MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (16/06/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Ferreira da Silva e de Lilian Monteiro da Silva. 
A pretendente: POLIANA LAURENCIO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (12/04/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elivaldo Marques de Souza e de Maria Laurencio de Souza.

O pretendente: JONATAS WILLIANS DE SOUZA BALICE, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/12/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Balice e de Ivete de Souza Balice. A pretendente: 
SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (25/08/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Pereira dos Santos e de Ennedina Maria da Conceição dos Santos.

O pretendente: LUCAS SANTANA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (28/08/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Joaquim do Nascimento Filho e de Jossélia Santana 
Nascimento. A pretendente: HANAI SOUZA CIPRIANO HIGASHI, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/05/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juber Shinichi Higashi e de Neide Cristina de Souza.

O pretendente: ADELSON SOARES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (23/01/1973), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Soares Dias e de Alaide Mendes Pereira. A pretendente: 
LILIAN DE JESUS REIS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (06/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Carlos dos Reis e de Lindraci Silva de Jesus.

O pretendente: BRUNO SCHIAVO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro de materiais, nascido em Caieiras, SP, no dia (18/07/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandro dos Santos e de Monica Aparecida Schiavo. 
A pretendente: DANIELA ELIDE PEREIRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão 
psicóloga, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/01/1994), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira de Lima e de Silvana Aparecida Silva de Lima.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: EDILSON DE JESUS REIS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Irecê - BA, data-nascimento: 12/09/1963, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Lourisvaldo Laurindo dos Reis e de Alvenita Maria de Jesus. 
A pretendente: GILDENICE SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: diarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Gabriel - BA, data-nascimento: 21/04/1969, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Claudino de Oliveira e de Narciza 
Neves dos Santos. R$ 12,90

O pretendente: RAFAEL ALVES E VASCONCELOS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1993, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Airton Ferreira e Vasconcelos e de Maria 
Alves Silva. A pretendente: THAIS CRISTINA CONSUL, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Eduardo Consul e de Laide Francisco 
da Silva. R$ 12,90

O pretendente: JÔNATAN FELIPE ALVES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pará de Minas - MG, data-nascimento: 09/01/1994, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de João Odair Alves e de Vanda Silvia Cassiano Alves. 
A pretendente: JULIANA APARECIDA NAVAS ELESBÃO, profi ssão: técnica em infor-
mática, estado civil: solteira, naturalidade: Ibiúna - SP, data-nascimento: 06/07/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudinei Elesbão e de Rose 
Aparecida Navas Elesbão. R$ 12,90

O pretendente: ALESSANDRO CORRÊA BOSCHETTI, profi ssão: conferente, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Nieva Boschetti e de Neusa 
do Carmo Corrêa Boschetti. A pretendente: CÍCERA MÁRCIA DE ARAÚJO ALVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns - PE, data-nascimento: 
25/09/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Calado Alves e 
de Gidelbene de Araújo Alves. R$ 12,90 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOÃO PEDRO DE BARROS, brasileiro, viúvo, nascido aos 16/07/1946, 
aposentado, natural de Iapu - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Tomaz e de Maria Natalina Batista; A pretendente: DIVINA DE SOU-
SA SILVA, brasileira, viúva, nascida aos 15/09/1950, aposentada, natural de Iapu - MG, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Honorato de Souza 
e de Idalina Campos de Souza.

O pretendente: SIMÃO PEDRO SALES E SOUSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
12/10/1987, torneiro ferramenteiro, natural de Irauçuba - CE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Francisca Sales e Sousa; A pretendente: 
KARINA GOMES BRANDÃO, brasileira, solteira, nascida aos 29/08/1989, operadora de 
telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Albuquerque Brandão e de Maria da Conceição Gomes Brandão.

O pretendente: EMERSON COUTINHO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/03/1988, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Rosa de Araujo; A pretendente: RENATA PEREIRA 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 26/10/1993, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Emmanuel Nascimento 
Pereira da Silva e de Noeme Vieira da Silva.

O pretendente: LUIZ BATISTA GOMES FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/01/1988, segurança, natural de São João - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gomes Ferreira e de Maria Vieira Batista Gomes; A pretend-
ente: DANIELE DO NASCIMENTO PIRES DE PAULA, brasileira, solteira, nascida aos 
20/10/1994, atendente de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Pires de Paula e de Vera Lucia do Nascimento.

O pretendente: EDUARDO MATTOS GOUVEIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/11/1980, ofi cial de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson Tertuliano Gouveia e de Elisabeth Mattos 
dos Santos; A pretendente: KELLY REGIANE MARTINS, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/02/1979, promotora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Divino Nivaldo Martins e de Carmem Maria Martins.

O pretendente: MARCELO CATALANI, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/09/1978, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldo Catalani e de Regina Catalani; A pretendente: TATIANE 
HORTENCIO DA CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 21/04/1987, de serviços 
domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Hortêncio da Cruz e de Luiza Ambrozina da Cruz.

O pretendente: ROBERTO SABINO DAMASCENO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/12/1965, porteiro, natural de Ouro Branco - MG, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Sabino Damasceno e de Adelia de Jesus Sabino; A 
pretendente: IVALDA MATIAS DA SILVA, brasileira, solteiro, nascida aos 18/05/1973, 
auxiliar de cozinha, natural de Lago do Junco - MA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Daniel Moreno da Silva e de Creuza Matias da Silva.

O pretendente: AILTON MOREIRA DE LIMA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/12/1982, gerente de restaurante, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ananias Cruz de Jesus e de Maria Cleusa; A 
pretendente: FÁTIMA REGINA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 20/08/1981, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Bento da Silva e de Maria Nazaré dos Santos Silva.

O pretendente: FABRICIO DA SILVA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/08/1999, auxiliar de tapeceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabiano Camilo Gonçalves e de Fatima Regina da 
Silva; A pretendente: GIOVANNA MACHADO DELFINO, brasileira, solteira, nascida aos 
17/05/2001, estagiária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Herbert de Lima Delfi no e de Patricia Machado dos Santos.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS ROMUALDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/04/1996, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Messias Romualdo e de Simone Maria 
dos Santos; A pretendente: LANA DE SOUZA CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 
11/07/1998, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alan Souza da Cruz  e de Irani Souza Cruz.

O pretendente: ERICK DE LIMA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 12/06/1991, 
atendente funerário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Maria Valdelice Moura de Lima Silva; 
A pretendente: FERNANDA ELIZEU DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 25/12/1986, costureira, natural de José de Freitas - PI, residente e domicil-
iada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Elizeu de Oliveira e de Maria Valdecy 
Gomes dos Santos Oliveira.

O pretendente: ANDERSON BARROS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/12/1992, consultor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo dos Santos e de Maria de Lourdes de Barros 
Santos; A pretendente: JENNYFER DA COSTA MONTEIRO, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/02/1995, assistente fi nanceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Sales Monteiro e de Arlinda Silva da Costa.

O pretendente: MAGNO SOARES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/1996, embalador, natural de Minas Novas - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião Rodrigues e de Rita Aparecida Soares; A preten-
dente: FLÁVIA MAURÍCIO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 26/04/1993, 
de serviços domésticos, natural de Minas Novas - MG, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Maurício de Matos e de Adriana Ferreira Santos.

O pretendente: ALEXSANDER LUIS MONTIN, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1975, instalador som, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Montin e de Maria Neuza Maria de Jesus; A 
pretendente: ROSANA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/1983, de 
serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Judite Maria dos Santos.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/11/1984, garçom, natural de Tomar do Geru - SE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel Isaias dos Santos e de Josefa Rita da Silva; A pretendente: 
SABRINA FERREIRA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/09/1994, vendedora, 
natural de Itabuna - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sirval Araújo Santos e de Lucineide Ferreira Santos.

O pretendente: LAZARO ANTAS DINIZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/08/1974, 
porteiro, natural de Manaíra - PB, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edizio Antas Diniz e de Isabel Antas Diniz; A pretendente: APARECIDA SANTOS 
DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 12/07/1973, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson José de Lima e 
de Zelia Santos de Lima.

O pretendente: JOSUEL DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/03/1998, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Mairiporã - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Souza Silva e de Oralina de Oliveira Silva; A pretendente: 
BRUNA DA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 25/01/1997, auxiliar 
comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Francisco Antonio Ferreira e de Lucielma Maria da Silva.

O pretendente: SILAS PAULO DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/09/2000, fi scal de supermercado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Paulo da Silva e de Valmira de Oliveira Silva; A 
pretendente: LUANA PIMENTA VILARINO, brasileira, solteira, nascida aos 05/11/2001, 
do lar, natural de Castanheira - MT, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Wilson Vilarino Faula e de Maria Aparecida Pimenta.

O pretendente: LEONARDO DAVID LACERDA BARBOSA, brasileiro, divorciado, nasci-
do aos 18/01/1974, policial militar, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubady Teixeira Barbosa e de Iêda Santos Lacerda; A 
pretendente: ALESSANDRA DE JESUS DAMASCENO, brasileira, solteira, nascida aos 
07/03/1983, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Alves Damasceno e de Maria de Jesus Damasceno.

O pretendente: ANDERSON AFONSO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/10/1987, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Inimar Afonso Santos e de Jueliza Alves Barbosa; A pretendente: 
JACQUELINE RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/05/1988, assis-
tente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Laercio Ramos da Silva e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: FABIANO FRANCISCO DE FARIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/02/1989, consultor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Marto de Farias e de Severina Francisca da Silva 
Farias; A pretendente: PALOMA CAVALCANTI BEZERRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 08/11/1993, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Bezerra e de Josefa Cavalcanti de Albuquerque.

O pretendente: DIEGO WILIAN CAETANO CAMARGO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 04/10/1988, auxiliar de limpeza, natural de Balsa Nova - PR, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Aparecido de Camargo e de Maria 
Aparecida Caetano de Camargo; A pretendente: CRISTIANE FERREIRA GARRIDO, 
brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1976, copeira, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Garrido e de Solange 
Nascimento dos Santos.

O pretendente: GERSON RODRIGUES IZABEL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/12/1997, auxiliar de serviços gerais, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Vicente Ferreira Izabel e de Neuza Ro-
drigues de Souza Izabel; A pretendente: THAYANE DA SILVA VIEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1999, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Cicero Vieira e de Rosimeire da Silva Almeida.

O pretendente: JORGE LUIZ MANFREDINI JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/02/1983, hoteleiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luiz Manfredini e de Gesmair Lacerda da Silva Manfredini; 
A pretendente: FRANCISCA LISSANDRA COELHO RODRIGUES, brasileira, solteira, 
nascida aos 02/06/1995, hoteleira, natural de Canindé - CE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Eldir Paiva Rodrigues e de Sandra 
Lúcia Coelho Rodrigues.

O pretendente: NELSON ALVES PINTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/11/1971, 
pedreiro, natural de São Vicente - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Sebastião Alves Pinto e de Josefa Faustino Pinto; A pretendente: MARLI 
DE LIMA SILVEIRA, brasileira, viúva, nascida aos 13/04/1951, manicure, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benvenuto 
Mendes Batista  e de Divalda de Souza Lima.

O pretendente: FERNANDO MATIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/02/1992, promotor de merchandising, natural de Taboão da Serra - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcione Gomes de Oliveira e de Katia 
Simone Matias de Oliveira; A pretendente: MARIA EVÂNIA RODRIGUES PAZ, brasile-
ira, divorciada, nascida aos 30/12/1989, balconista, natural de Canindé - CE, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves Paz e de Maria das 
Graças Rodrigues Paz.

O pretendente: IROMAR PEREIRA CHAVES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/12/1969, manobrista, natural de Itanhém - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Rodrigues Chaves e de Maria Valdioniza Pereira Chaves; 
A pretendente: RENATA BRITO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1982, 
copeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Liberato da Silva e de Maria Ines de Brito.

O pretendente: THIAGO DIAS DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/01/1986, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Claudio Dias de Lima e de Lecilia Maria dos Santos Lima; A pretendente: 
MARIA GERLAINE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 03/11/1988, assistente 
administrativo, natural de Lagoa dos Gatos - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Vitebro da Silva e de Eva Cristiane da Silva.

O pretendente: MARCO AURELIO DA CONCEIÇÃO BARBOZA GONÇALVES, bra-
sileiro, solteiro, nascido aos 21/10/1991, auxiliar de farmácia, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Gonçalves e 
de Sônia Maria da Conceição Barboza; A pretendente: JANAINA GOMES RUAS DE 
ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 23/09/1994, auxiliar de farmácia, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Ruas de Almeida e de Vanderleia Gomes Ruas de Almeida.

O pretendente: CLAUDERSON PEREIRA MOTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/09/1982, mecânico de autos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Pereira Mota e de Joana dos Santos Mota; A 
pretendente: PATRÍCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/08/1992, vendedora, natural de Lucrécia - RN, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Ferreira de Oliveira e de Maria Ládia Araújo de Oliveira.

O pretendente: LUAN ALBERT SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/1993, auxiliar de montador, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José de Sousa Sobrinho e de Luzinete 
Olimpia dos Santos; A pretendente: REGINA GONÇALVES GOMES DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 01/10/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Gomes da Silva e de Vera 
Lucia Gonçalves Fagundes.

O pretendente: WILSON DE CAMPOS MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/04/1984, operador de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Mendes Moreira e de Maria Suely de 
Campos Moreira; A pretendente: GEZIANY DE LOURDES FERREIRA SOUSA, bra-
sileira, solteira, nascida aos 22/06/1985, vendedora, natural de Araçuaí - MG, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Raimundo Ferreira de Sousa 
e de Maristela Viera Jardim Sousa.

O pretendente: ANDRÉ ALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/06/1981, 
auxiliar audio visual, natural de Anagé - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivanilda Alves de Souza; A pretendente: CLÁUDIA PACHECO 
OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/09/1987, do lar, natural de Vitória da 
Conquista - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelvito 
Moreira Oliveira e de Evaní Santos Pacheco.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES MARTINS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/01/1976, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves Martins e de Maria da Conceição Martins; A 
pretendente: ANA LUCIA ROCHA LEITE, brasileira, divorciada, nascida aos 05/09/1974, 
auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Almeida Leite e de Ursolina Alves Leite.

O pretendente: ANTONIO APARECIDO LEME, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/05/1972, segurança pessoal, natural de Embu - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Leme Filho e de Ivone Teixeira Leme; A pretendente: 
ANA BERNARDES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 23/01/1955, funcinária 
pública municipal, natural de Bonfi nópolis de Minas - MG, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Bernardes da Silva e de Maria Ana de Jesus.

O pretendente: FÁBIO SANTANA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/03/1990, 
chapeiro, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Jesus da Silva e de Valdelice Santana Silva; A pretendente: 
MARIVONE JESUS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/05/1978, de serviços 
domésticos, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Augusto Rodrigues da Silva e de Lizete Jesus da Silva.

O pretendente: PAULO SÉRGIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/12/1973, 
motoboy, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Josefa Rodrigues de Sousa; A pretendente: ESTHER ARAUJO DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 19/03/1981, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva e de Josefi na 
Caetano Araujo.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ITZAK CRESTANI DÁCIO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Manaus - AM (Registrado 2º Ofício), no dia 08/01/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogério Benicio Dácio e de Giovana Aline Crestani. A 
pretendente: DANIELA BALONYI CANDAL, estado civil solteira, profi ssão fonoaudióloga, 
nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (05/09/1994), residente e domiciliada 
no Brooklin Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Geovan Machado Candal e de Astrid Kirsten 
Maria Herlow Balonyi Candal.

O pretendente: PEDRO MACIEL LIMA, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor, nascido 
nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 13/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alcebiades Lima Junior e de Suzana Regia Maciel Lima. A pretendente: 
DANDARA TERRA DE AZEVEDO E SILVA, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (15/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Ribeiro da Silva e de Rita de Cassia de Azevedo.

O pretendente: MARCO ANTONIO FERREIRA DE PAULA, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jacintho de Paula e de Sonia Ferreira de Paula. A pre-
tendente: MARCIA DE OLIVEIRA MATOS, estado civil divorciada, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (08/11/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Rivaldo de Oliveira Matos e de Genil de Oliveira Matos.

O pretendente: WAGNER RODRIGUES CHAVES, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1982, residente e domiciliado no Parque da Mooca, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Rodrigues Chaves e de Hilda Carneiro Chaves. A pretendente: 
SIMONE ALBERTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão supervisora de marketing, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia (01/09/1979), residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo, 
São Paulo - SP, fi lha de Davio Alberto Silva e de Wilma Atilio Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA SENA, profi ssão: técnico administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/02/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei de Sena e de Nadir Lopes de Oliveira 
Sena. A pretendente: STEPHANIE BIANCA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eli Francisco de Oliveira e de Josileide Rosa da Silva.

O pretendente: MARCOS ROBERTO LUIZ, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Bárbara-Municipio de Santa Cecília do Pavão, PR, data-nascimento: 
11/02/1974, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Itamar Luiz e de Maria 
Madalena da Silva. A pretendente: LIDEANE VIEIRA BEZERRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 24/03/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Angelo Martins Bezerra e de Inez Vieira Bezerra.

O pretendente: GILSON AMARO GOMES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araruna, PB, data-nascimento: 19/03/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Amaro Gomes e de Aldenira Rita da Conceição. A 
pretendente: EDILENE ARAUJO DO NASCIMENTO, profi ssão: cuidadora de idosos, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 18/09/1966, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lucasrtes Rocha do Nascimento e de 
Tereza Pereira de Araujo.

 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: ALEXANDRE FERMINO DOS SANTOS, profi ssão: serviços gerais, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Pederneiras, SP, data-nascimento: 12/08/1982, 
residente e domiciliado em Pederneiras, SP, fi lho de Valmí Fermino dos Santos e de 
Aparecida Gomes da Silva Santos. A pretendente: MYRIÃ CARDOSO VIEIRA, pro-
fi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 14/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Joaquim Cardoso Vieira e de Jesuina Campos Cardoso.

O pretendente: SALOMÃO DO CHAN KIM, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, 
no dia 18/12/1977, estado civil solteiro, profi ssão empresário, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Young Mu Kim e de Sun Kil Chong Kim. A 
pretendente: EUN AE LEE, nascida em Seoul, República da Coreia, no dia 26/10/1983, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Yong Gil Lee e de Sun Sook Hwang.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

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
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São três opções de tecidos diferentes para os ternos 

laváveis, especialmente desenvolvidos e fi nalizados 

para resistir aos efeitos da água e da lavagem.

Quando acompanhamos de perto as 
mudanças de comportamento de indivíduos 
e da sociedade, pelo ponto de vida da moda 
e do estilo de vida, o que vestimos diz muito 
sobre a nossa época. 

Não apenas as roupas, mas os hábitos 
que as acompanham, cumprem 
o papel de cronistas do nosso 

tempo. Por isso é tão curioso acompanhar o 
surgimento de ternos laváveis como marcas 
importantes têm oferecido.
Um dos primeiros que ouvi falar foi o Wash 
& Go, feito com a lã especial Techmerino, 
matéria-prima da Z Zegna, um braço mais 
jovem da tradicional marca italiana de 
alfaiataria. Segundo a descrição do produto, 
ele pode ser lavado em máquinas caseiras 
e usado logo após de secar. Eu ouvi um 
relato uma vez de alguém que fez isso e não 

gostou do resultado. O ideal é que este tipo 
de roupa seja lavado dentro de um desses 
saquinhos perfurados em que é de costume 
lavar lingerie. 
Porém eu peguei em um na loja, e dá 
pra sentir claramente que é um material 
esportivo. Ou seja, é diferente do que 
conhecemos como um terno e costume 
convencional. E é essa a mudança de 
comportamento. Ele não se pretende a 
ser um terno ou costume convencional, é 
uma proposta de uso mais contemporânea 
mesmo, não tem forro, o caimento é mais 
solto… Ficaria bem com camisetas e tênis. 
Ainda assim, usar um terno ou um paletó 
avulso sempre dá uma impressão de mais 
arrumado, mesmo que seja uma nova 
versão despretensiosa e menos polida. Na 
Hugo Boss, a proposta do Washable Suit é 
muito parecida: a de alfaiataria inteligente 
para um homem moderno, pois não tem a 
necessidade de lavagem à seco. São três 
opções de tecidos diferentes para os ternos 
laváveis, especialmente desenvolvidos e 
fi nalizados para resistir aos efeitos da água e 
da lavagem.
O terno deve ser passado à ferro em 
temperatura baixa após passar pela máquina 
de lavar para garantir um caimento e 
acabamento adequados. Sem forro, tem 
ombros suaves e uma reduzida estrutura 
interna, enquanto o cós das calças é macio 
e fácil de lavar. Paletó e calça podem ser 
vendidos separadamente. Tudo adaptado 
para o dia a dia do homem contemporâneo, 
sem perder a classe.  

(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos

e individuais (www.andredoval.com.br).

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

Ternos Laváveis

Divulgação

Refl exõesRefl exões
AS PORTAS ESTÃO SE ABRINDO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Os efeitos purgativos deste mês podem fazer com que você 
sinta que está passando por vários obstáculos, mas as mudanças 
resultantes serão para melhor. Sua energia pessoal está sendo 
fortalecida e as forças energéticas estão sendo reequilibradas 
dentro de você. Este processo irá gerar uma fonte abundante 
de energia e inspiração para iluminar as criações que você 
precisa trazer à luz. Isso pode não ser fácil, mas se você se 
render a isso, será um momento de crescimento catártico, 
libertador e estimulante. Seja gentil consigo mesmo, pois os 
problemas que estão surgindo para serem esclarecidos estão 
profundamente enraizados e são complexos. Mova-se com 
o que está chegando e as mudanças que você precisa fazer. 
Ao fazer isso, você permite que as portas para o seu destino 
se abram e a próxima fase de sua jornada evolutiva comece.

Muito amor, Kate

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
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CONTRATAÇÃO ROTATIVA
Empresa pretende contratar funcionário para trabalhar nos meses de 
outubro/novembro, demite e recontrata em fevereiro de 2020, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS OS PRAZOS PARA ENVIAR TELEGRAMAS PARA O FUNCIO-
NÁRIO, ANTES DA DEMISSÃO POR ABANDONO?

A empresa deverá enviar durante os 30 dias de afastamento injusti-
ficado os telegramas com aviso de recebimento. A empresa poderá 
começar a informar a partir da primeira semana de faltas. Deverão 
ser enviados no mínimo 3 telegramas.

EFETUAR HORAS EXTRAS COMO ROTINA
Funcionário efetua todos os dias 1h extra, existe algum impedimento 
com essa rotina, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO ESTENDIDO
Funcionário como proceder com o aviso prévio para funcionário que 
trabalha 20 anos na empresa? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O VALOR MÍNIMO DE IMPOSTO DE RENDA QUE PODE SER 
DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO? 

Conforme dispõe o artigo 67 da Lei 9430/96, o mínimo a ser descontado 
de imposto de renda de um funcionário é de R$10,00.

RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE
Empresa recolheu em duplicidade os valores previdenciários via GPS e 
via DCTTWeb, como proceder para compensar? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIA
Pode ser efetuada transferência de funcionária para outra onde a socia 
faz parte do quadro societário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A competição foi o primei-
ro evento esportivo no 
Brasil a usar esse tipo 

de sistema, que tinha como 
objetivo manter vândalos e 
foragidos da Justiça longe das 
partidas.

Na Arena do Grêmio, a tecno-
logia ajudou a polícia a impedir 
a entrada de três argentinos 
que tinham um histórico de 
mau comportamento em está-
dios. O reconhecimento facial 
também deve ser usado na 
fi nal da Copa Libertadores de 
2020, no Maracanã, segundo o 
governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel. Fora do Brasil, 
a tecnologia já é usada na 
Dinamarca. 

O Brondby, um dos principais 
clubes do país, foi o primeiro 
time do mundo a introduzir um 
sistema de reconhecimento fa-
cial em seu estádio. Na Inglater-
ra, o Manchester City tem um 
projeto piloto para introduzir o 

EP
A

Biometria facial vira arma para 
elevar segurança em estádios

Com o objetivo de evitar confusões entre torcedores em estádios de futebol, diversos torneios, como a 
Copa América 2019, aderiram ao uso da tecnologia de reconhecimento facial

Biometria facial foi usada com sucesso em jogos na 

Copa América 2019.

sistema em sua arena. No Egito, 
a tecnologia marcou presença 
nos duelos da seleção na Copa 
Africana de Nações deste ano. 
Já na Itália, a Udinese estuda 
implantar a biometria facial na 
Dacia Arena.

O CEO da Security Care, 

Edvaldo Veiga, afi rmou que o 
setor “está aquecido”. “Essa 
tecnologia é muito importante, 
pois diminui as fraudes. Em 
eventos esportivos, por exem-
plo, ela consegue identifi car se 
existe alguém que não deveria 
estar ali”, disse. De acordo 

com um relatório elaborado 
pela Fortune - Business Insi-
de, intitulado “Segurança nos 
estádios”, o investimento em 
sistemas de proteção em are-
nas esportivas totalizou US$ 
6,2 milhões em 2017. 

Jung Park, CEO e fundador 
da InovaMind, afi rmou que o 
reconhecimento facial pode 
ser usado em diversos setores 
do estádio. “O uso é bem amplo. 
Nos estádios, querem utilizar 
para venda de ingressos e na 
entrada dos torcedores. As 
pessoas querem ir a um show 
ou estádio de futebol e se sentir 
seguras”, disse. A tecnologia 
é capaz de identifi car uma 
pessoa no meio da multidão 
em “milésimos de segundos”, 
evitando que torcedores proi-
bidos frequentem eventos 
esportivos (ANSA).

A cidade de Veneza, no 
norte da Itália, tenta conta-
bilizar os danos das quatro 
enchentes registradas em 
apenas uma semana - a última 
ocorreu domingo (17), com 
um volume de água de 150 
centímetros. Há previsão de 
que o fenômeno conhecido 
como “maré alta” aconteça 
novamente pelos próximos 
dias, mas sem ir muito além 
dos 100 centímetros. 

Na semana passada, Veneza 
ficou alagada com enchentes 
históricas de 150 centímetros 
e 187 centímetros - esta últi-
ma passou a ser considerada a 
pior dos últimos 50 anos. Ve-
neza sofre regularmente com 
as enchentes, chamadas em 
italiano de “acqua alta”. Mais 
comum entre o fim do outono 
e o início do inverno europeu, 
esse fenômeno ocorre quando 
o nível do Mar Adriático sobe 
e invade as águas da lagoa, 

A
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Com alagamentos, Veneza contabiliza danos de maré alta
inundando a cidade. 

As marés são influencia-
das pelo ciclo lunar e por 
fenômenos meteorológicos, 
como tempestades e o vento 
de siroco, uma corrente de 
ar quente proveniente do 
deserto do Saara, mas fatores 
como o aquecimento global e 
o assoreamento do solo lagu-
nar também contribuem para 
as enchentes. A temporada 
de alagamentos desse ano, 
porém, tem causados sérios 
danos à cidade. 

Na maré alta de 187 cen-
tímetros, a cripta de um dos 
maiores símbolos de Veneza, 
a Basílica de São Marco, ficou 
alagada. O governo italiano já 
declarou emergência em Ve-
neza e aprovou a destinação 
de 20 milhões de euros para 
intervenções imediatas. De 
acordo com o prefeito Luigi 
Brugnaro, a cidade pode 
sofrer danos de 1 bilhão de 
euros com as cheias (ANSA). Previsão é que enchentes continuem nos próximos dias. 
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Especial

Akemi Nitahara/ABr

Uma iniciativa de universidades públicas e 
particulares, associações de pescadores e 

movimentos sociais vai reunir pesquisadores e 
trabalhadores na ampliação do conhecimento e 
no desenvolvimento socioambiental da Baía de 
Guanabara. O projeto da Universidade do Mar 
foi lançado na última sexta-feira (15), durante 
a Festa Literária de Paquetá (Flipa), com o 
objetivo de instalar um Centro de Pesquisas 
Marinhas e Oceanográfi ca no arquipélago.

O campus avançado das pesquisas será o 
arquipélago de Paquetá, que inclui a Ilha de 
Brocoió, no fundo da Baía de Guanabara. O 
projeto da Associação de Moradores de Pa-
quetá (Morena), do Movimento Baía Viva e da 
Faculdade de Oceanografi a da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) envolve 23 
departamentos e laboratórios de universidades, 
além de instituições apoiadoras como a Fiocruz.

Fundador do Movimento Baía Viva, o am-
bientalista Sergio Ricardo explica que o projeto 

surgiu para aproximar a produção acadêmica 
e as políticas públicas. De acordo com ele, a 
crise ambiental no Rio de Janeiro e o sacrifício 
da Baía de Guanabara decorrem da falta de 
diálogo do poder público com as universidades.

“As universidades estudam há décadas a Baía 
de Guanabara e poucas vezes tiveram a oportu-
nidade de colaborar na formulação das políticas 
públicas. Esse é o objetivo dessa verdadeira 
concertação, para que a gente possa ter, por 
exemplo, o monitoramento de bioindicadores. 
Há uma possibilidade agora da retomada das 
obras do saneamento básico. Nós temos que 
avaliar que benefícios essas obras estão trazendo 
ou se essas obras estão apenas gastando bilhões 
de reais”, explica o ambientalista.

Turismo socioambiental

Ricardo destaca que os pesquisadores pre-
tendem aproveitar instalações públicas que já 
existem em Paquetá, algumas em situação de 
abandono, como o Solar Del Rei e o Palácio Bro-
coió, que pertence ao governo do estado. Outro 
objetivo, segundo ele, é que a Universidade do 

Agência Brasil

Com sede no Arquipélago de Paquetá, centro estudará Baía de Guanabara.
Mar forme trabalhadores locais e contribua para 
o desenvolvimento do turismo socioambiental, 
uma vocação da cidade e da Baía de Guanabara.

“Nós estamos buscando constituir, no fundo 
da Baía de Guanabara, uma outra economia. Nós 
não podemos deixar que essa expansão ilimitada 
da indústria do petróleo, que já vem ameaçando 
a pesca, ameaçando de extinção o boto cinza, 
avance por todo o território e pelo espelho d’água 
da Baía de Guanabara. Então é preciso colocar 
alguma coisa no lugar”, diz Ricardo.

A Universidade do Mar será gerida pela Uerj 
e voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitária, com capacitação de professores e 
formação técnica das comunidades pesqueiras 
artesanais, com cursos em áreas como meio 
ambiente, turismo, pesca e aquicultura. Os orga-
nizadores propõem que o fi nanciamento seja feito 
por fontes públicas e privadas, como recursos 
de fundos públicos ou compensações fi nanceiras 
de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) 
fi rmados com grandes empresas instaladas na 
Baía de Guanabara.

Pesquisadores e sociedade lançam 
Universidade do Mar no Rio de Janeiro

Apesar de menos queridas que 
abelhas, estudo mostra que vespas 
são altamente efi cazes no controle 
de pragas – na agricultura e no 
quintal. Sem elas, resultado será 
aumento de pulgões, moscas e 
outros incômodos

Rose Talamone/Jornal da USP

Espécies comuns de vespas podem ser valiosas no 
manejo sustentável de pragas. Esses insetos podem 
combater a broca Diatraea saccharalis, comum nas 

plantações de cana-de-açúcar, e também a lagarta Spodop-
tera frugiperda, que ataca principalmente plantações de 
milho, duas culturas de alto valor comercial. Resultados de 
experimento controlado mostraram que as vespas reduziram 
efetivamente as populações de pragas, e as plantas ainda 
sofreram menos danos quando elas estavam presentes. 

O estudo que revelou a efi cácia das vespas como pre-
dadores destas pragas foi realizado por pesquisadores da 
University College London (UCL), da FFCL de Ribeirão 
Preto da USP e da Unesp de Jaboticabal. Os pesquisadores 
lembram que as vespas são encontradas em todo o mundo e 
podem ser usadas facilmente em pequena ou grande escala 
para controlar uma série de pragas comuns. 

“Existe uma necessidade global de métodos mais susten-
táveis para controlar pragas agrícolas, reduzir dependência 
excessiva de pesticidas ou da importação de controladores 
de pragas. Vespas são muito comuns, mas pouco estudadas; 
com essa pesquisa fornecemos evidências importantes de 
seu valor econômico como controladoras de pragas”, diz o 
autor principal do estudo, Robin Southon, da UCL. 

O experimento foi o primeiro do gênero realizado em 
condições controladas e ao ar livre. Foi utilizado milho 
infestado pela lagarta Spodoptera frugiperda, também 
conhecida como verme do exército, e cana-de-açúcar pela 
broca de cana Diatraea saccharalis. A efi ciência de algumas 
espécies de vespas nas culturas e na dieta de lagartas já 
havia sido demonstrada, dizem os pesquisadores, “mas sem 
o controle minucioso feito nesta pesquisa, com infestação 
controlada dentro e fora da planta”. 

A parte experimental do estudo foi feita em Ribeirão 
Preto, conta o professor da FFCLRP e coautor do estudo 
Fábio Nascimento, e realizada em estufa, com a inserção 
de vasos com as plantas; primeiro, de cana-de-açúcar e 
depois de milho, já infestados com as larvas das pragas de 
forma aleatória, e de outras duas maneiras: externamente 
e internamente na planta. 

Na estufa estavam os ninhos com as vespas comuns, de-
nominadas Polistes satan. “As vespas mostraram efi ciência 
acima do que esperávamos nas duas culturas – 90% e 100% 
sobre as lagartas expostas nas folhas, e 40% e 60% sobre as 
lagartas abrigadas dentro da cana e do milho”. O pesquisa-
dor brasileiro comemora os resultados: “Diferentemente do 

Pare de matar vespas e diminua o uso 
de pesticidas no campo e no jardim

Pesquisadores destacam necessidade de métodos mais sustentáveis para controlar pragas agrícolas, reduzir a 
dependência de pesticidas e a importação de controladores de pragas.

que se pensava, elas são capazes de encontrar as lagartas 
entre as junções das folhas das plantas; assim, a efi ciência 
delas como controladoras é signifi cativa”. 

O grupo pretende conti-
nuar o trabalho com ensaios 
maiores e em atividades 
agrícolas ativas. Mas os 
pesquisadores já defendem 
que as vespas devam ser 
consideradas controladoras 
de pragas e que consistam 
em parte importante de 
um esquema integrado de 
manejo. Os cientistas acre-
ditam na efi ciência de uma 
abordagem multifacetada de 
combate às pragas. 

“Não estamos dizendo que 
os agricultores precisam 
parar o que estão fazendo e 
começar a usar vespas em 
suas estratégias atuais de 
manejo de pragas; em vez 
disso, estamos adicionando 
ao kit de ferramentas de combate às pragas um novo ele-
mento”, enfatizam. “Vespas sociais, como as que estudamos, 
são caçadoras generalistas, portanto, complementar às 
abordagens existentes. Esses insetos poderiam reduzir a 
probabilidade de uma praga desenvolver resistência a um 
pesticida ou agente de biocontrole específi co”, diz Southon.

Segundo o professor Nascimento, o uso de vespas de 
espécies nativas que já fazem parte do ecossistema local 

tende a ser mais sustentá-
vel também por preservar 
a biodiversidade daquela 
área. “Nosso estudo fornece 
evidências de que as vespas 
podem ser uma forma barata 
e acessível de controle de 
pragas, particularmente útil 
para agricultores de peque-
na escala ou de subsistência 
em países como o Brasil, que 
poderiam atrair e incentivar 
vespas a se estabelecerem.”

Já Seirian Sumner, do 
Centro de Biodiversidade 

Patrick Kennedy/University of Bristol

Vespa ataca larva de praga agrícola.
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Vespa caçadora ataca praga.
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e Meio Ambiente da UCL, lembra que ao usar produtos 
químicos para matar pragas, muitas vezes os agricultores 
também matam os mesmos insetos que podem fornecer 
formas naturais de controle de pragas. E isso acontece 

com as vespas sociais. “Temos que aproveitar ao máximo 
o que já temos ao nosso redor.” 

Sumner espera que a pesquisa realce o valor das vespas. 
Ele já liderou estudo anterior sobre estes insetos, mostrando 
que muitas pessoas não gostam delas por não compreen-
derem seu papel no ecossistema. “Não se trata apenas de 
agricultura, trata-se de vespas em geral e de seu papel na 
regulação de outras populações de insetos”, afi rma Sumner.

Na segunda etapa do estudo, conta o professor da USP 
em Ribeirão Preto, as vespas serão testadas em área aber-
ta de cultivo. Nascimento e o professor Odair Fernandes, 
da Unesp, orientam estudante de pós-graduação que vai 
testar a efi cácia das vespas nas áreas de cultivo orgânico 
em Jaboticabal.

“As vespas estão em declínio em todo o mundo, seme-
lhantes às abelhas, que são mais queridas; perdendo esses 
insetos, o resultado seria o aumento de pulgões, moscas e 
outros incômodos”, alertam os pesquisadores. Eles afi rmam 
que quintal e jardim também podem se benefi ciar de uma 
atitude mais favorável à vespa. “Em vez de matar vespas 
e usar pesticidas em suas plantas, trate suas vespas locais 
como os controladores de pragas que elas são”, fi nalizam.
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