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“A diferença entre 
um estadista e um 
demagogo é que este 
decide pensando nas 
próximas eleições, 
enquanto o estadista 
decide pensando nas 
próximas gerações”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico
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O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (27) 
que o Brasil vai man-

ter uma relação pragmática 
com o governo do presidente 
eleito da Argentina, Alberto 
Fernández. “Nosso relaciona-
mento com a Argentina vai ser 
pragmático sim, temos bom 
relacionamento comercial, no 
que depender de mim continu-
ará”, disse durante entrevista a 
jornalistas, em Manaus. 

Fernández venceu as elei-
ções pela coalizão de esquer-
da Frente de Todos e sua 
vice é a senadora Cristina 
Kirchner, ex-presidente do 
país. Bolsonaro é crítico do 

Brasil manterá relação 
pragmática com governo 
argentino, diz Bolsonaro

kirchnerismo e apoiou a ree-
leição do presidente Maurício 
Macri, derrotado nas urnas nas 
eleições realizadas em outubro 
no país vizinho. A posse do 
novo governo será em 10 de 
dezembro, em Buenos Aires, 
e Bolsonaro já designou o 
Ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, para representá-lo na 
cerimônia. 

O presidente Bolsonaro 
esteve na capital amazonense 
para participar da abertura da 
1ª Feira de Sustentabilidade 
do Polo Industrial de Manaus, 
cujo objetivo é mostrar a 
importância do polo para o 
desenvolvimento sustentável 

da fl oresta amazônica. 
Durante seu discurso, Bolso-

naro voltou a citar a “cobiça” 
de países estrangeiros nas 
riquezas da região. “Estamos 
aqui no pedaço de terra mais 
rico do mundo em minerais, 
biodiversidade, água potável, 
grandes áreas e a cobiça existe 
sobre essa região e nós devemos 
nos preocupar com isso”, disse. 

O presidente também defen-
deu novamente a abertura de 
áreas indígenas para a produção 
agrícola e a exploração mineral. 
“Quantos dentre vocês aqui são 
descendentes de índios, porque 
reservar-lhes os espeço dentro de 
uma terra onde você não possa 

Bolsonaro voltou a citar a “cobiça” de países estrangeiros nas riquezas

da região amazônica.

fazer nada sobre ela? Eu quero, no 
que depender de mim e do nos-
so parlamento, o índio fazendo 
dentro da sua terra exatamente 

o que o fazendeiro faz ao lado, 
possa inclusive garimpar”, disse. 

Depois da cerimônia, Bolso-
naro embarcou para Altamira, 

no Pará, onde participa da 
cerimônia de inauguração da 
Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte (ABr).

O papa Francisco culpou 
“governos fracos” pela tensão 
social que atinge diversos 
países da América Latina. A 
declaração foi dada ontem (27), 
durante coletiva de imprensa 
em seu voo de retorno do Ja-
pão, em resposta aos jornalistas 
sobre os confl itos em países 
como Bolívia, Chile, Colômbia 
e Nicarágua.

“Há governos fracos, muito 
fracos, que não conseguiram 
promover ordem e paz, por isso 
se cria essa situação”, disse o 
Papa, sem citar casos específi -
cos, segundo o jornal argentino 
Clarín. A América Latina vive 
uma onda de agitação social 
que também já chacoalhou 
Venezuela, Equador, Peru e 

Haiti. Sobre o caso do Chile, 
tido como país mais estável da 
região, Francisco admitiu estar 
“assustado”.

“O Chile está em chamas”, 
acrescentou. As manifestações 
na nação andina já contabilizam 
mais de 20 mortos e mais de 
200 pessoas que perderam a 
vista total ou parcialmente em 
disparos de balas de borracha 
e esferas de chumbo por parte 
das forças de segurança. Ber-
goglio, primeiro Papa latino-
-americano, também recomen-
dou “diálogo” e “análise” para 
acalmar as crises na região. “É 
preciso relativizar as coisas e 
convidar ao diálogo, à paz, para 
que se resolva os problemas”, 
disse (ANSA).

Papa Francisco comentou onda de agitação em países

da América do Sul.

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, antecipou 
ontem (27) que, durante 
a próxima Conferência In-
ternacional sobre Mudança 
Climática (COP25), o Brasil 
voltará a cobrar dos países 
desenvolvidos compensação 
pela preservação da fl ora e da 
fauna existentes no território 
brasileiro. Considerado um 
dos mais importantes eventos 
globais sobre o clima, a confe-
rência, realizada pela ONU será 
em Madri, entre os dias 2 e 13 
de dezembro. 

“Nossa missão na COP será 
fazer valer a promessa dos 
países ricos para com os países 
em desenvolvimento de prover 
recursos  para remunerar pelo 
trabalho que o Brasil já faz”, 
declarou o ministro ao partici-
par, ontem (27), de audiência 
pública na Comissão de Agri-

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Empresários avaliam que o 
licenciamento ambiental é fun-
damental para a conservação dos 
recursos naturais, em consulta 
da CNI com 583 representantes 
do setor industrial. A pesquisa 
mostra que para 95,4% dos 
executivos o licenciamento é um 
importante instrumento para a 
conservação do meio ambiente, 
e que 65,5% dos entrevistados 
não veem o licenciamento ape-
nas como mais uma forma de 
arrecadação pelo Estado. 

Para 84% dos empresários, o 
licenciamento contribui para a 
melhoria da gestão ambiental 
de suas empresas. 55,2% dos en-
trevistados apontam que o atual 
modelo de obtenção de licenças 
ambientais não atinge seu obje-

Para 95,4% dos executivos o licenciamento é importante para a 

conservação do meio ambiente.

Gasolina: mais 4% 
A Petrobras reajustou ontem 

(27) o preço da gasolina em 4% em 
suas refi narias. Na semana passa-
da, a empresa já havia aumentado 
o preço do combustível em 2,8%. 
Não houve reajuste no preço do 
óleo diesel. O aumento vale para o 
combustível vendido nas refi narias 
para os os postos de gasolina. O 
valor fi nal que o motorista pagará 
para abastecer o carro dependerá 
de cada posto.

O Instituto Fórum do Futuro 
reúne, em Brasília, um grupo 
de acadêmicos, formuladores, 
gestores públicos e privados 
com o objetivo de debater pro-
postas para o desenvolvimento 
sustentável da agricultura no 
país, no Seminário Alimento 
e Sociedade. O instituto é 
presidido pelo ex-ministro da 
Agricultura Alysson Paulinell, 
que defendeu amplo estudo dos 
biomas brasileiros para nortear 
limites de uso no presente e 
no futuro. 

“Esse esforço é no sentido de 
fazer com que o Brasil conheça 
os seus biomas, os seus limites 
de uso, para defi nir bem o que 

pode e o que não deve ser 
usado, qual a tecnologia que 
garante a manutenção dos re-
cursos naturais e, logicamente, 
a sua estabilidade ecológica. 
Quem vem primeiro é a ciência 
e tecnologia”, afi rma.       

Um dos destaques do se-
minário foi a apresentação de 
resultados do projeto-piloto 
Biomas Tropicais, para analisar 
possibilidades e limites de uso 
dos recursos naturais. A primeira 
etapa foi concluída a partir de 
uma pesquisa no cerrado e o 
instututo pretende fazer parceria 
com entes públicos e privados 
para expandir a pesquisa aos 
demais biomas brasileiros (ABr).

Fórum do Futuro propõe pesquisa sobre limites de uso de biomas.

O Ministério da Agricultura 
informou que foi liberada a par-
cela que faltava para execução 
integral do orçamento previsto, 
para 2019, do Programa de Sub-
venção do Seguro Rural (PSR), 
totalizando R$ 440 milhões. Em 
março, o orçamento foi contin-
genciado em R$ 70 milhões, o 
que reduziu a disponibilidade 
inicial para R$ 370 milhões. 
No fi nal de outubro, houve o 
desbloqueio de R$ 50 milhões, 
e agora, foi liberado os R$ 20 
milhões restantes.

De acordo com o ministério, 
com o orçamento de 2019 será 

Em caso de quebra da safra, as 

obrigações fi nanceiras serão 

pagas pela seguradora.
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Países ricos devem ‘compensação’ 
por preservação ambiental

acrescentou, lembrando que, 
quando foi realizado o Acordo 
de Paris, em 2015, falava-se na 
disponibilização de cerca de 
US$ 100 bilhões por ano. Esse 
seria o montante que os países 
desenvolvidos repassariam aos 
em desenvolvimento a título de 
compensação fi nanceira.

Salles apontou o que consi-
dera ser o principal desafi o de 
sua pasta. “A regularização fun-
diária. Resolvida essa questão, 
[precisamos] fazer o zoneamen-
to econômico ecológico para 
identifi car as potencialidades, 
os pontos mais sensíveis e onde 
pode haver produção, infraes-
trutura. [É preciso viabilizar 
o] pagamento por serviços 
ambientais e, fi nalmente, trazer 
dinheiro para o Brasil, mas na 
proporção que o país precisa e 
merece, e não pequenos valores 
simbólicos (ABr).

cultura da Câmara. Uma de 
suas prioridades é o debate da 
regulamentação do Artigo 6 do 
Acordo de Paris, que fortalece 
a resposta global à ameaça da 
mudanças climáticas e reforça 
a capacidade dos países para 

lidar com os impactos decor-
rentes dessas mudanças. 

“Esperamos receber a si-
nalização de que recursos 
vultosos para os países em de-
senvolvimento se concretizem 
já a partir do ano que vem”, 

Papa culpa ‘governos 
fracos’ por tensão
na América Latina

Tecnologia e ciência 
devem ‘pautar’ agricultura

Empresários avaliam que 
licenciamento ambiental 

é fundamental

Governo libera 100%
do orçamento para

o seguro rural
possível atender em torno de 
100 mil apólices, 58% a mais 
que no ano anterior. Para o 
diretor do Departamento de 
Gestão de Riscos do ministério, 
Pedro Loyola, o governo tem 
dado sinais de que o seguro 
rural será um dos principais 
instrumentos da política agrí-
cola nos próximos anos.

“Para o próximo ano, está 
previsto o recurso de R$ 1 
bilhão para o PSR, que de-
pende ainda de aprovação do 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2020, em 
tramitação no Congresso Na-
cional”, complementa. Esse 
será o maior montante para 
subvenção desde a criação do 
programa, em 2004.

Com o seguro, o produtor ru-
ral adquire uma apólice para a 
lavoura/atividade com o auxílio 
fi nanceiro do governo. Em caso 
de quebra da safra por causa 
de evento climático adverso 
(seca ou excesso de chuvas, por 
exemplo) ou variação de pre-
ços, as obrigações fi nanceiras 
do produtor serão pagas pela 
seguradora. 

Com esse mecanismo, o pro-
dutor consegue taxas de juros 
mais baixas, já que o risco de 
fi car inadimplente cai (ABr). 

tivo de garantir a conservação. 
Os dados foram apresentados 
no evento Oportunidades e 
Desafi os para o Licenciamento 
Ambiental, realizado pela CNI 
ontem (27), em Brasília.

Os entrevistados apontam que 
o excesso de burocracia, a demo-
ra na análise e na manifestação 
de órgãos envolvidos, e a falta 
de clareza sobre as informações 
repassadas pelo órgão licenciador 
são desafi os do atual processo de 
licenciamento que prejudicam os 
negócios. “Tudo isso acaba por 
impactar em custos com taxas, 
contratação de técnicos, de con-
sultoria jurídica e para elaboração 
de estudos e monitoramento. Dos 
entrevistados, 86,3% concordam 
totalmente ou parcialmente que 
esses custos são elevados”, diz o 
relatório. Em média, os entrevis-
tados disseram que gastam 3% do 
valor da obra com o processo de 
licenciamento ambiental. No en-
tanto, um quinto dos empresários 
revelaram ter gastos superiores 
a 5% do valor total do empre-
endimento. Para a CNI, tornar 
o licenciamento ambiental mais 
ágil com melhoria da qualidade 
técnica das análises é possível 
e fundamental para a melhoria 
do ambiente de negócios (ABr).
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OPINIÃO
Ser on-line é saber da 
importância do off-line

“É lindo ver o mundo se 

tornar digital, mas todos 

nós precisamos vigiar 

para que ele nunca 

deixe de ser humano e 

pessoal”. 

Essa foi a mensagem de 
um fi lme publicitário de 
fi nal de ano produzido 

por uma organização fi nancei-
ra em 2016. O conteúdo, com 
pouco mais de dois minutos, 
e ainda atual, apesar dos anos 
que já se foram, resume de 
forma brilhante tudo o que 
está acontecendo dentro 
desse mundo on-line que 
estamos mergulhados. Expõe 
a importância das conquistas 
tecnológicas que surgem cada 
vez mais rápido, trazendo evo-
lução, facilidades e até mesmo 
a cura. 

E, no contraponto, a falta de 
medida desse avanço, em que o 
benéfi co passa a ser destrutivo 
se analisado do ponto de vista 
das relações humanas. Mes-
mo que alguns mais radicais 
alimentem correntes defen-
dendo o término das relações 
interpessoais em prol das 
robotizadas, tecnologia alguma 
vai acabar com isso, nem agora 
nem no futuro. Estamos falan-
do da raça humana, aquela que 
busca e depende do contato, 
da troca e da interação com o 
seu semelhante em todos os 
âmbitos da sua vida, sejam eles 
pessoais, sejam profi ssionais. 

No aspecto pessoal, acre-
dita-se que até agora cada 
um “sofre” as inovações tec-
nológicas de maneira mais 
controlada, pois ainda existe 
uma certa escolha entre o 
on-line e o off-line. Podemos 
optar, por exemplo, em arran-
jar um pretendente amoroso 
num lindo banco de praça ou 
se vamos fazer uso de algum 
aplicativo para fi ltrar alguns 
perfi s disponíveis, sem que 
se tenha qualquer contato 
pessoal prévio. A escolha é de 
cada um.

Por outro lado, essa liber-
dade que ainda se preserva 
na vida pessoal segue em 
decadência quando tratamos 
da relação com o consumidor 
ou do atendimento prestado 
a clientes. Do ponto de vista 
de algumas empresas, a im-
pressão que se tem é que não 
somente somos atendidos por 
um robô, mas que também, en-
quanto clientes, não passamos 
também de um robô. 

Nessa realidade, somos tra-
tados como números de proto-

colos, como mais um CPF igual 
a tantos outros que recebem 
um atendimento sem qualquer 
personalização, sem levar em 
conta nosso maior bem, que é 
nossa essência humana. Sim, 
aquela mesma que comenta-
mos há pouco, permeada de 
necessidades inerentes como 
o afeto, a troca, a interação 
pessoal e de todas as outras 
relações que só encontramos 
no modo off-line da nossa vida. 

Engana-se redondamente a 
organização que “moderniza” 
seu atendimento sem oferecer 
às pessoas um contato um pou-
co mais humanitário, alegando 
ser de vanguarda, ou melhor, 
ser on-line ou qualquer outra 
coisa do gênero.

Certa vez, colidi meu carro 
no trajeto da minha casa para 
o trabalho. Passado o susto, 
entrei em contato com o 0800 
da seguradora de veículos para 
obter informações sobre os 
procedimentos a serem cum-
pridos por conta do ocorrido. 
Imediatamente a ligação foi 
direcionada para uma URA 
(Unidade de Resposta Audí-
vel). Estranhamente passei 
por não mais que três rápidas 
opções, oferecidas pelo tal 
robô, servindo apenas para 
direcionar melhor o tipo de 
atendimento que precisava 
naquele momento. 

Tudo bem, faz parte. Em 
poucos instantes, já estava em 
contato com uma atendente de 
“carne e osso” que perguntou 
prontamente, antes de tentar 
saber o sempre solicitado 
número do RG, CPF, apólice 
ou qualquer outra informação 
desse tipo: “A senhora está 
bem? Precisa que seja acio-
nado algum tipo de socorro 
médico ou talvez gostaria que 
entrássemos em contato com 
algum dos seus familiares?”.

O seguro era do carro, mas 
o foco imediato da atendente 
foi tentar saber sobre o estado 
do condutor do carro. Sentiu a 
diferença? É disso que preci-
samos. É esse o atendimento 
que buscamos. São essas as 
empresas que queremos, pois 
prestam um atendimento on-li-
ne, mas sabem da importância 
das atitudes off-line como prin-
cipal meio de encantamento e 
respeito pelos seus clientes. 

Esse é o verdadeiro futuro, 
em que temos a tecnologia 
como aliada, trabalhando por 
todos nós e nunca contra nós. 

(*) - É Gerente de Relacionamento 
com o Cliente do Sistema

Positivo de Ensino.

Juliana Maria Garippe (*)
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News@TI
Serviço por assinatura corporativa

@A BDS DataSolution, uma das principais fornecedoras de soluções 
em gerenciamento de dados corporativos, apresenta o seu novo 

serviço para gestão de dados, no evento Itau Treasury, que reúne os 
principais clientes corporativos da instituição fi nanceira. O BDSDA-
TA, um serviço por assinatura corporativa, totalmente em nuvem, 
que dá acesso a milhares de séries de dados, divididos em pacotes, 
oriundos de fontes primárias públicas e privadas, sempre respeitando 
as restrições e políticas comerciais de cada origem. Especializada na 
gestão e a integração de dados a empresa oferecerá aos participantes 
do evento um período de teste do serviço, gratuitamente, por dois 
anos (http://wordpress.bem.com.br/bds-data/).

Alunos de Ribeirão disputam vaga para etapa 
internacional da Olimpíada de Astronomia

@Estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 
do Colégio Marista Ribeirão Preto (SP) vão disputar vaga para a 

etapa internacional da Olimpíada Brasileira de Astrononia e Astronáutica 
(OBA). Arthur da Silva Dias (9º ano do EF), Caio Nascimento Fraidem-
berze (3ª série do EM), Cássia Laís Galvão (3ª série do EM) e Nicolas 
Théo Galvão (3ª série do EM) farão a terceira prova online da competição 
nesta segunda-feira (2). Arthur e Nicolas já haviam conquistado ouro na 
fase única da OBA, enquanto Cássia fi cou com a prata e Caio faturou um 
bronze na olimpíada, que é destinada a alunos do Ensino Fundamental e 
Médio de escolas públicas ou privadas. Para a coordenadora do Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio do Colégio Marista Ribeirão 
Preto (SP), Lúcia Inês de Oliveira Souza Montagnani, houve uma evo-
lução quantitativa dos estudantes a partir das aulas preparatórias para 
a competição. “Estamos felizes com o resultado, porque a olimpíada 
pode ser um facilitador para ingresso em universidades do Brasil e do 
exterior, sendo um grande atrativo para o currículo”, avalia.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Oito pontos de transformação 
digital em serviços fi nanceiros 

para observamos em 2020
Luiz Riscado (*)

E será particularmente importante em 
2020, ano em que iremos observar 
mudanças regulatórias e estruturais 

importantes. Além disso, o comportamento 
do consumidor com o uso das novas tec-
nologias fi nanceiras mudou a forma como 
lidamos com serviços bancários.

Desenhando esse cenário, não há ne-
cessidade de esperar pelo novo ano e suas 
resoluções para entender o básico sobre 
a revolução digital que iremos presenciar 
no setor no futuro que se aproxima. Para 
isso, levantei os oito principais drivers de 
transformação digital em bancos e insti-
tuições fi nanceiras que iremos observar 
no próximo ano.

Machine Learning na jornada do cliente
Os bancos reconhecem plenamente o 

potencial da IA e do seu componente, o 
Machine Learning, para transformar as 
suas operações. Eles entendem que essas 
análises avançadas de dados irão ajudá-
-los cada vez mais a identifi car melhor os 
clientes rentáveis e as oportunidades de 
negócios.

Inteligência Artifi cial Bancária

A integração de dados aliada à governan-
ça regulatória, especialmente com o open 
banking, será um grande passo. O uso da 
Inteligência Artifi cial tem revolucionado 
a prevenção de lavagem de dinheiro e de 
fraudes. Mas o bancos ainda estão começan-
do a aproveitar o seu potencial com o foco 
em novas aplicações para a experiência do 
consumidor na ponta. O verdadeiro valor 
da IA está em ajudar a entender os seus 
usuários. E isso não tem preço tanto pela 
ótica da segurança dos serviços como pela 
jornada do cliente.

Deep Learning

O aprendizado profundo (Deep Learning) 
é uma forma de Inteligência Artifi cial mais 
capacitada em compreender atividades 
complexas. Uma maior personalização 
analítica da base de consumidores das 
empresas, ou melhorar a precisão e o ren-
dimento em aplicações em que se utilizem 
redes neurais por longo tempo são algumas 
das possibilidades de sua utilização. Por 
meio de algoritmos mais acurados, e poder 

de computação, podemos agregar maior 
profundidade.

Experiência do Consumidor

Mapear e otimizar a jornada do consumi-
dor é um desafi o comum na era do omni-
channel. As empresas do setor fi nanceiro 
precisam guiar o seu usuário ao longo da 
jornada com a melhor "próxima ação" possí-
vel. A automação tradicional do marketing 
tem atingido um ponto de estagnação nesse 
processo. A escala e a complexidade desse 
desafi o são oportunidades perfeitas para a 
aplicação da inteligência artifi cial com foco 
na experiência do consumidor.

Banking Analytics

As instituições fi nanceiras estão usando 
uma série de soluções para apoiar a coleta 
e a análise de dados de consumidores para 
tomada mais estratégica de decisões. Solu-
ções de CRM, análises preditivas, monitora-
mento de redes sociais, assistentes virtuais 
inteligentes e soluções de realidade mista 
são esperadas para se tornar muito mais 
signifi cantes na entrega de experiências 
de valor aos consumidores.

Compliance e tecnologia regulatória

A inteligência artifi cial e o futuro das 
regtechs (tecnologia regulatória) é a gran-
de questão. Como parte de um processo 
de avanço, organizações estão usando 
IA, aprendizado de máquina e automação 
de processos robóticos para suavizar a 
integração e os processos entre as novas 

Gonzobaker

soluções de regtechs com as já existentes 
soluções de compliance e plataformas le-
gado. As novas regulações, como a LGPD 
e o open banking, são extremamente 
densas e complexas. São nesses casos que 
a tecnologia pode auxiliar na redução da 
carga de trabalho envolvida, resultando 
em aumento de precisão.

Antifraude preditiva

Detectar e prevenir a fraude são tarefas 
que devem considerar múltiplos canais e 
linhas de negócios das instituições ban-
cárias, e que podem ser monitoradas em 
tempo real. Uma solução deste tipo sim-
plifi ca a integração de dados, combinando 
informações internas, externas e também 
de terceiros para criar um modelo preditivo 
que responda às necessidades de cada 
organização.

Open Banking

O princípio fundamental do open banking 
é a capacidade de terceiros conseguirem 
acessar dados de transações que antes 
eram proprietárias, abrindo possibilidades 
para expansão de novos serviços para os 
usuários. Na Europa, onde a legislação 
já está em vigência, o impacto ainda não 
causou a impressão que se pretendia. 
Entretanto, com a aproximação entre as 
instituições tradicionais e as startups, o 
impacto do open banking e dos serviços 
bancários será profundo.

(*) É Diretor de Vendas do SAS Brasil

A transformação digital já é uma realidade no mercado e certamente continuará sendo um tema de 
discussão persistente para ser atingido pelas instituições fi nanceiras tradicionais

Indústria 4.0: empresas precisam evitar corrida 
desenfreada pela transformação tecnológica

Digitalização, coleta de dados, auto-
matização, robotização e outros termos 
relacionados à Indústria 4.0 já são parte 
das conversas de executivos de várias 
organizações, mas o caminho a seguir na 
implementação dessas tecnologias ainda é 
incerto para alguns, especialmente quando 
são bombardeados com tantas propostas 
de soluções que se vendem como “indis-
pensáveis” e, ao mesmo tempo, “urgentes” 
para manter o negócio vivo em um mercado 
em constante transformação.

No geral, é incontestável que a Indústria 
4.0 pode trazer benefícios em termos de 
produtividade e, por isso, todos querem 
embarcar em uma espécie de corrida 
para não fi car para trás. De acordo com a 
Agência Brasileira de Desenvolvimento e 
Indústria (ABDI), tecnologias empregadas 
nas fábricas para impulsionar o conceito 
4.0 devem movimentar US$ 15 trilhões nos 
próximos 15 anos. Porém, a agência aponta 
também que apenas 1,6% das grandes 
empresas já estão plenamente preparadas 
para “surfar” neste momento da história. 

Diante disso, as organizações podem se 
ver pressionadas a entrar nesta corrida pe-
las tecnologias sem antes conseguir defi nir 
uma jornada sólida rumo à Transformação 
Digital, podendo, em alguns casos, até se 
afastar de algumas tecnologias-chave, seja 
por uma visão míope do seu estado de 
maturidade, acreditando que não estão 

mente, é importante responder à seguinte 
pergunta: como promover esta transfor-
mação envolvendo métodos, processos, 
pessoas e, por fi m, tecnologias?

Sem essas respostas, o preço de não 
querer fi car para trás pode acabar sendo 
tão alto quanto o de fi car parado esperando 
este momento passar. Muitos podem acabar 
promovendo ambientes altamente com-
plexos, cheio de soluções não integradas 
e iniciativas descoordenadas, que geram 
custos adicionais de implantação e manu-
tenção sem gerar os esperados resultados. 
Além de contar com processos que ainda 
não estão maduros ou estáveis o bastante 
para receber essa transformação, o time e 
os clientes também podem não estar pre-
parados para lidar com esta complexidade 
sistêmica e grau de inovação tecnológica.

Mais do que nunca, é preciso manter 
a disciplina, planejar antes de agir, ter 
clareza de propósito, buscar a melhoria 
contínua de nossos processos, capacitar 
frequentemente nossas pessoas e usar, de 
forma efi caz, a tecnologia na promoção 
da transformação digital com objetivos 
claros e alinhados à estratégia de negócio. 
Para isso, é fundamental contar com uma 
liderança protagonista, mesmo diante da 
constante pressão para inovar a todo custo.

(Fonte: Marcelo Eskenazi, diretor de Negócios 
Corporativos da Atech)

prontas para sua adoção, ou por acharem 
que estão muito distantes de ter uma ope-
ração semelhante à dos cenários mostrados 
durante o processo de convencimento, logo 
chegando à conclusão de que “isso não é 
para o seu negócio”.

Essa ansiedade, no entanto, deveria passar 
longe desse momento da indústria. Pelo 
contrário: o mercado deveria manter a calma, 
mapear suas reais necessidades e planejar e 
execução dos movimentos necessários, de 
forma alinhada à revisão do planejamento 
estratégico, sem perder de vista o zelo con-
tínuo pela efi ciência operacional.

Antes de dar início a um projeto de 
transformação tecnológica, é importante 
responder a três perguntas básicas. A pri-
meira questão é saber com clareza o que 
se quer transformar. Entre as respostas 
possíveis para essa pergunta está, por 
exemplo, a necessidade de transformar 
o modelo de negócios com a criação de 
novos negócios digitais correlatos, ou 
aumentar as vendas por meio da entrega 
de uma experiência digital diferenciada 
dos concorrentes.

Em seguida, é preciso responder quais são 
as dores das partes interessadas no negócio 
que devem ser endereçadas durante esta 
jornada – um projeto de transformação pode 
ter como foco os clientes, os colaboradores, 
os parceiros ou mesmo a sociedade. Final-
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e pequenas empresas a internacionalizarem as suas operações. Com um 
investimento de R$ 21 milhões, as duas instituições pretendem atender 
mais de mil MPE nos próximos 30 meses. O acordo envolve treinamento, 
consultorias, rodada de negócios, apoio para prospecção de mercado, 
entre outras ações. A parceria vai possibilitar que os pequenos negócios 
possam exportar mais, gerando renda e empregos. Atualmente, 40% das 
empresas brasileiras que vendem seus produtos para o exterior são do 
segmento das MPE.

E - Gerdau Adquire Silat
A Gerdau informa que assinou um acordo defi nitivo para a aquisição da 
Siderúrgica Latino-Americana S.A. (Silat), pertencente ao grupo espa-
nhol Hierros Añón, localizada em Caucaia, na região metropolitana de 
Fortaleza, por um valor econômico de U$S 110,8 MM, sujeito a ajustes 
habituais. Com essa transação, que ainda depende de aprovação do 
Cade, a Gerdau passa a deter 96,35% das ações da Silat. Os outros 3,65% 
pertencem a Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará. A Silat 
possui 233 empregados e capacidade instalada anual de laminação de 
600 mil toneladas e uma planta de ampliados com capacidade anual de 
100 mil toneladas. 

F - Totens Digitais
Para dar um toque ainda mais especial neste fi nal de ano, o Shopping 
Metrô Tucuruvi realiza uma parceria com a L’Occitane Au Brésil. Quem 
aproveitar as mais de 230 lojas do shopping center para comprar os 
presentes de Natal pode ganhar um kit da marca. Outra novidade desse 
ano é a aposta em tecnologia para melhorar cada vez mais a experiência 
de compra e troca dos clientes. Basta juntar as notas fi scais das compras 
totalizando R$ 400 e trocar nos totens digitais, digitando o CPF e nome 
completo e, logo em seguida, tirar uma foto de todos os comprovantes. 
A promoção acontece entre os dias 2 e 24 de dezembro (www.shop-
pingmetrotucuruvi.com.br). 

G - Processo Seletivo
Estão abertas as inscrições no processo seletivo do programa Jovens 

A - Cursos de Música 
O Projeto Guri está 9.662 vagas disponíveis nos polos de ensino loca-
lizados no interior e litoral paulista. São mais de 30 opções de cursos 
gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 
6 e 18 anos. Interessados podem se inscrever de 25 de novembro a 6 de 
dezembro. O programa possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e no 
litoral paulista. Mais informações: (www.projetoguri.org.br/matriculas).

B - Universo Gamer
A BBL, holding de entretenimento especializada no universo gamer, e o 
banco digital next anunciam a primeira edição do Brasileirão featuring 
Fortnite. O torneio objetiva facilitar que jogadores residentes no Brasil 
ingressem na modalidade e trará R$ 300 mil de premiação total. No 
formato de equipes com quatro jogadores, o Brasileirão featuring For-
tnite terá início no dia 2 de dezembro. As partidas serão on-line todas 
as segundas e quartas. A fi nal está prevista para o dia 21 de dezembro. 
A transmissão será realizada nos canais ofi ciais da BBL (YouTube, Fa-
cebook, Twitch). As inscrições do campeonato podem ser realizadas no 
(https://brasileiraonext.com.br/).

C - Computação em Nuvem
Para proporcionar maior capacitação, qualifi cação e experiências aos alunos 
dos cursos de graduação na área de tecnologia da informação, o Centro 
Universitário Senac participa do programa AWS Academy, uma iniciativa 
global da Amazon Web Services  para educação técnica em computação 
em nuvem. Até julho de 2023, os alunos da instituição terão oportunidade 
de garantir um renomado certifi cado extra durante a vida universitária. 
Oferece quatro títulos desenvolvidos por especialistas, com práticas re-
comendadas pelo mercado: Fundamentos, Arquitetura, Desenvolvimento 
e Operações em Nuvem. Mais informações: (https://www.sp.senac.br/).

D - Exportação para Pequenos 
O Sebrae e a CNI assinaram um convênio para estimular e capacitar micro 

Protagonistas da Aperam South America. As vagas são para estudantes 
das Engenharias Metalúrgica, Mecânica, Elétrica, Química, Controle e 
Automação, Sistemas de Informação e Ciência da Computação, exten-
sivo às pessoas com defi ciência (PCD), que cursarão o último ano da 
graduação em 2020 e que estejam regularmente matriculados. Podem 
participar estudantes  que tenham disponibilidade para residir na re-
gião do Vale do Aço (MG) e atuar no período de março a dezembro de 
2020. As inscrições devem ser feitas pelo site: (www.estagioiel.com.br/
jovensprotagonistasaperam).

H - Árvores de Presente 
A marca Roberto Cavalli anunciou que presenteará com uma árvore os 
primeiros mil clientes que fi zerem compras em boutiques físicas e na 
loja online da grife. Realizada em colaboração com a empresa italiana 
Treedom, começará a partir desta sexta-feira (29). Ao dar uma árvore 
a seus clientes, a marca contribuirá para o refl orestamento do planeta, 
promovendo maior conscientização sobre a questão ambiental. A empresa 
decidiu se concentrar no Quênia, onde agricultores locais plantarão as 
árvores oferecidas pela grife. Mesmo distante, os clientes que receberem 
o presente poderão acompanhar o crescimento da sua árvore.

I - Origem Genética
Imagine você ter informações genéticas sobre ancestralidade, com dados 
de até oito gerações passadas, sem precisar sair de casa. Essa facilidade 
acaba de se tornar possível com o lançamento do’ meuDNA’, único kit 
para teste genético 100% desenvolvido pela Mendelics, primeiro labo-
ratório do Brasil especializado em diagnósticos genéticos para doenças 
raras e câncer através da técnica de Sequenciamento de Nova Geração. 
O processo é bem simples. A pessoa interessada compra o kit pelo site 
(www.meudna.com), recebe uma caixa contendo um cotonete apropria-
do e um pequeno tubo, realiza a coleta na parte interna da bochecha e 
reenvia a amostra direto à Mendelics.

J - Segurança Eletrônica
No próximo dia 3, acontece no Centro de Convenções Rebouças o Con-
gresso da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos 
de Seguranaça (ABESE), que reunirá autoridades de órgãos públicos, 
profi ssionais do segmento de tecnologia, empreendedorismo, gestores de 
segurança privada e pública, docentes, pesquisadores, para discutir sobre 
a evolução tecnológica disponível e assim construir juntos o futuro do 
segurança eletrônica no Brasil. A programação conta com painéis sobre 
segurança pública, segurança 4.0, Regulamentações do Setor, Educação, 
Inovação, Empreendedorismo, entre outros. Mais informações: (http://
bit.ly/CongressoAbese2019).
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O Projeto Guri está 9.662 vagas disponíveis nos polos de ensino loca-

Transformação 
fi nanceira: como e 
por onde começar?

Ter mais dinheiro ao 

fi nal do mês é um desejo 

unânime. Mas para isso, 

e necessário ter ações 

diferentes para obter 

resultados positivos

Você já parou para pensar 
que tudo na vida é uma 
questão de escolha? Isso 

mesmo! Somos os responsáveis 
e protagonistas por todos os 
nossos atos, seja no âmbito 
profi ssional ou pessoal. Dessa 
maneira, quando pensamos em 
nossa situação fi nanceira não 
seria diferente. Ou seria? Digo 
isso porque, por experiência 
própria, após muitos anos de 
tentativas sem resultados, 
decidi mudar e aprendi a fazer 
novas escolhas.

Felizmente, a cada dia cres-
ce a quantidade de pesso-
as dispostas a encarar essa 
transformação fi nanceira a fi m 
de realizar seus sonhos. No 
entanto, para a concretização 
desse propósito, certamente o 
primeiro passo é saber a fundo 
quais são seus objetivos, onde 
você quer chegar, para, enfi m, 
entender quais mudanças de-
verá colocar em seu dia a dia.

O assunto é amplo e ainda 
gera muita confusão, visto 
que cada pessoa possui uma 
necessidade e objetivos dife-
rentes. Além disso, mudanças 
não ocorrem da noite para o 
dia, é necessário um desejo 
ardente para conquistar algo e, 
a partir daí, se planejar e fazer 
com muita determinação e 
persistência, sem se preocupar 
com o julgamento dos outros. 
Como pontapé inicial de qual-
quer transformação, é preciso 
saber quais mudanças devem 
ser feitas em nossos hábitos. 

No caso de minha família, por 
exemplo, vendemos o carro e, 
no dia a dia, aderimos a utili-
zação de transporte público e 
aplicativos de transporte pri-
vado. Tal medida foi adaptada 
ao meu cotidiano após verifi car 
que o maior gasto em nosso 
orçamento era o carro e suas 
despesas (IPVA, manutenção, 
seguro, multa, estacionamen-
to, lavagem, etc.) e isso nos 
privava de viver uma vida com 
melhor qualidade e também de 
investir em nosso futuro.

Para tanto, é importante 
que consigamos analisar e 

modificar qualquer tipo de 
custo que esteja prejudican-
do nosso orçamento, sempre 
priorizando por opções que 
geram despesas menores, sem 
perder a qualidade de vida, 
caso contrário não haverá 
continuidade. E também para 
engordar o orçamento, que tal 
pensar em uma renda extra?

Além disso, outro ponto que 
interfere, e muito, nas nossas 
fi nanças está relacionado à 
questão que envolve os valores 
pessoais, pois muitas vezes 
as pessoas acabam fazendo 
escolhas que não simbolizam 
o que elas realmente querem. 
Ou seja, preferem priorizar a 
opinião de terceiros como uma 
espécie de status, comprando 
coisas que não querem e nem 
precisam, apenas para mostrar 
para alguém. 

Essa prática acaba gerando 
gastos desnecessários que fa-
rão falta para o orçamento no 
futuro. Após fazer uma análise 
detalhada sobre seus gastos, 
identifi cando o que pode – e 
deve – ser cortado, é a hora de 
agir! Para tornar essa prática 
uma tarefa menos desafi adora, 
tenha sempre suas metas e 
objetivos estabelecidos. Além 
disso, não se esqueça de:
 • Se planejar;
 • Revisar seu estilo de vida;
 • Fazer renda extra;
 • Ter disciplina.

Outro ponto crucial – deter-
minante, inclusive, nas minhas 
escolhas – é o apoio da família. 
Afi nal, não dá para fazer qual-
quer tipo de mudança sem 
envolver as pessoas mais pró-
ximas de você. Além disso, elas 
serão essenciais para apoiá-lo 
e, quem sabe, adotar um novo 
modelo de vida, seguindo seus 
passos.

Por fi m, anime-se! Vá à luta 
pelos seus sonhos e objetivos e 
não aceite que ninguém te diga 
coisas que te desanime. Além 
disso, tenha sempre em mente 
que todo propósito leva tempo, 
requer esforços contínuos e, a 
longo prazo, você visualizará 
grandes resultados.

E então, quais escolhas você 
está fazendo hoje para o futuro 
das suas fi nanças?

(*) - É Coach de Transformação 
Financeira e Finanças

Pessoais. Idealizadora do
projeto Riqueza em Família

(http://riquezaemfamilia.com.br/).

Vivian Vieira (*)

A melhora dos índices de confi ança dos em-
presários brasileiros, identifi cada na Sondagem 
Conjuntural realizada pelo Sebrae, contribui para 
que os donos de pequenos negócios retomem 
o interesse em buscar fi nanciamento para suas 
empresas junto ao sistema fi nanceiro.  

Segundo o levantamento, após uma sequência 
de sucessivas quedas, houve - neste ano - um 
crescimento de 4 pontos percentuais na propor-
ção de empresários que buscaram empréstimo 
ou fi nanciamento novo (18%), em comparação 

com 2018 (14%). Em 2015, 24% dos donos de 
pequenos negócios ouvidos na pesquisa haviam 
buscado crédito nos bancos.

De acordo com as empresas ouvidas pelo 
Sebrae, 63% dos empresários que buscaram 
obter um empréstimo novo, tiveram sucesso 
na tentativa. O levantamento também apontou 
aumento da proporção de empreendedores que 
afi rmaram não ter encontrado difi culdade na 
obtenção do empréstimo em 2019 (31%), contra 
29% em 2018, e 18% em 2017 (AI/Sebrae).

Juros do 
rotativo 
subiram em 
outubro

Os juros do rotativo do cartão 
de crédito subiram em outubro, 
enquanto outras modalidades 
de crédito para as famílias 
apresentaram retração, de 
acordo com dados divulgados, 
ontem (27), pelo Banco Central 
(BC). A taxa média do rotativo 
do cartão de crédito subiu 9,4 
pontos percentuais em relação 
a setembro, chegando a 317,2% 
ao ano.

O chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, destacou que o rotativo 
do cartão deve ser evitado. “É 
uma modalidade para recursos 
emergenciais quando o planeja-
mento fi nanceiro não deu certo 
ou deve surpresa desfavorável e 
deve se buscar sair dela o mais 
rapidamente possível”, disse, ao 
explicar que os juros do rota-
tivo subiram porque um banco 
e uma fi nanceira elevaram as 
taxas, em outubro, o que elevou 
a média.

A taxa de juros do cheque 
especial caiu 1,7 ponto percen-
tual em outubro, comparada a 
agosto, e chegou a 305,9% ao 
ano. Apesar de estar menor, 
está entre as modalidades de 
crédito mais caras para as famí-
lias e a recomendação do BC é 
que só seja usado em situações 
emergenciais. O presidente do 
BC, Roberto Campos Neto, tem 
dito que redesenhará o cheque 
especial, considerado muito 
regressivo, ou seja, tem peso 
maior de juros sobre quem tem 
menor renda (ABr).

A medida benefi cia a indústria nacional, melhorando a 

qualidade dos produtos e a produtividade.

Trata-se de um dinheiro 
extra que pode ajudar 
tanto no pagamento de 

dívidas, quanto nas comemora-
ções de Natal e Réveillon. Uma 
pesquisa feita em todas as capi-
tais pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostra 
que neste ano, mais brasileiros 
vão se utilizar desse dinheiro 
extra para adquirir presentes. 

Na comparação com 2018, 
aumentou de 23% para 32% 
o percentual de trabalhadores 
que vão gastar ao menos parte 
do 13º salário com a compra de 
presentes. Em contrapartida, 
o pagamento de dívidas em 
atraso é a quarta opção mais 
citada, com 15% de citações. 
Em segundo lugar fi cou a in-
tenção de poupar ou investir os 
recursos do 13º salário (24%), 

Mais brasileiros vão se utilizar desse dinheiro extra para 

adquirir presentes.
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Ontem (27), entrou em vigor 
a resolução do Camex que zera 
as alíquotas do Imposto de Im-
portação sobre bens de capital 
como máquinas e equipamen-
tos industriais e bens de infor-
mática e telecomunicação até 
31 de dezembro de 2021. Todos 
os produtos benefi ciados estão 
na condição de ex-tarifários, 
que consiste na redução tem-
porária da alíquota de Imposto 
de Importação, visando à de-
soneração dos investimentos, 
somente quando não houver 
produção brasileira similar.

Para Paulo Castelo Bran-
co, economista e presidente 
executivo da Associação 
Brasileira dos Importadores 
de Máquinas e Equipamen-
tos Industriais (Abimei), a 
medida irá benefi ciar a in-
dústria nacional, melhorando 
a qualidade dos produtos e a 
produtividade. “As empresas 
também terão mais oportu-
nidades para se inserirem no 
mercado mundial”, comenta.

13º salário: mais gasto com 
presentes do que com dívidas

O recebimento do 13º salário é sempre um período de alívio para o bolso dos consumidores
em ir às compras com o 13º 
salário. “O país se recupera 
lentamente da crise e ainda 
sofre com os efeitos negativos 
da recessão, como desemprego 
elevado e renda comprimida. 
Ainda assim, o período mais 
agudo das difi culdades já foi 
superado, o que de certa forma, 
pode estimular um otimismo 
maior dos brasileiros na hora 
ir ao consumo”.

De qualquer modo, mesmo 
com o relativo otimismo em 
gastar neste Natal, a recomen-
dação é que consumidores 
inadimplentes devem destinar 
esse dinheiro para quitar dí-
vidas com o pagamento pen-
dente e recuperar o crédito 
na praça. “A prioridade deve 
ser sempre sair do vermelho e 
evitar pagamento de juros que 
se acumulam”, afi rma Marcela 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

seguido daqueles que vão des-
tinar o dinheiro extra para as 
comemorações de Natal e Ano 
Novo (22%). 

Na avaliação da economista-

-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, o cenário econômico 
pouco melhor do que em anos 
anteriores pode estimular uma 
disposição maior dos brasileiros 

Imposto de importação de máquinas 
e equipamentos industriais

Atualmente a média de inci-
dência de importação dos produ-
tos é de 14% para bens de capital 
e 16% nos itens de informática 
e telecomunicação. Com a nova 
medida serão reduzidos para 0%.

Em setembro, o governo já 
havia anunciado que 498 pro-

dutos teriam seus impostos 
de importação zerados. “Essa 
medida também ajuda a con-
tribuir para a modernização 
do parque fabril brasileiro e 
o crescimento do setor indus-
trial”, comenta Castelo Branco 
(AI/Abimei).

Pequenos negócios apontam melhoria
do acesso ao crédito
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O problema do 
mercado editorial está 
no modelo de negócios

Ultimamente, muito 

se fala em crise no 

mercado editorial 

brasileiro

É possível acompanhar 
tudo isso por meio de 
reportagens que mos-

tram como o setor literário tem 
registrado constantes quedas 
nas vendas. Para piorar, a im-
prensa tem dado destaque à 
recuperação judicial das duas 
maiores livrarias do país. Dian-
te de todo esse cenário, de fato, 
pode parecer que o segmento 
passa por difi culdades. 

Mas, na verdade, o problema 
está no modelo de negócios 
adotado na venda das publica-
ções. O discurso pode parecer 
algo um tanto otimista ou fora 
da realidade. Na verdade, os fa-
tos concretos relacionados ao 
ramo vão ajudar a comprovar 
que essa minha tese relacio-
nada ao universo dos livros 
está correta. A conjuntura 
econômica ruim dos últimos 
anos realmente derrubou o 
volume de vendas nos esta-
belecimentos do gênero. A 
partir daí, as maiores redes 
do ramo passaram a atrasar os 
pagamentos às editoras. 

Só para esclarecer, as maio-
res livrarias brasileiras ado-
tam um modelo de negócio 
conhecido como consignação. 
A modalidade funciona da 
seguinte forma: as editoras 
enviam grandes quantidades 
de exemplares impressos para 
as lojas sem receber absolu-
tamente nada num primeiro 
momento. As redes do setor 
apenas abrem espaços em 
suas prateleiras para que os 
livros fiquem expostos aos 
consumidores.

As editoras sempre envia-
vam seus livros para recebe-
rem somente após a venda 
destes títulos. Esse estoque 
parado não é bom para nin-
guém, é um desperdício de 
espaço e de dinheiro. É muito 
mais inteligente e econômico 
imprimir sob demanda. Com 
o agravamento da crise, as 
livrarias deixaram de repassar 
o valor da consignação, após 
a venda efetiva, para quem 
produziu as publicações. 

Dessa forma, gerou-se pra-
ticamente um efeito cascata 
diante dessa modalidade de 
negócio usado no mercado li-

terário. Sem dinheiro, o volume 
de lançamentos caiu drastica-
mente. Consequentemente, 
menos livros eram entregues 
para comercialização. E, dessa 
forma, a queda nas vendas de 
publicações também registrou 
forte queda em volumes de 
novas publicações.

Por outro lado, toda essa 
situação também serviu para 
o setor buscar novos modelos 
de negócio, inclusive, com o 
uso da tecnologia para que 
a venda de livros se tornasse 
mais rentável. Hoje, é possível 
fazer a publicação gratuita dos 
livros em que a impressão se 
baseia totalmente na demanda 
de venda, por meio do uso de 
uma plataforma online. Nela, 
o autor se auto publica e dis-
ponibiliza sua obra para todo 
o mundo. Fora isso, a pessoa 
escolhe quanto quer ganhar em 
cada unidade comercializada.

Com o uso dessa solução, 
também se garante a impres-
são apenas quando algum 
exemplar é vendido tanto no 
site que abriga a plataforma, 
quanto nos espaços virtuais de 
seus respectivos parceiros. Ou 
seja, ninguém perde com isso, 
ao contrário da modalidade tra-
dicional por consignação, que 
dentro deste modelo de ne-
gócios tradicional, as editoras 
foram as maiores prejudicadas 
com o calote das livrarias.

Por essas e outras, o mer-
cado livreiro baseado em au-
topublicação tem se mostrado 
bastante eficiente. A mais 
recente pesquisa divulgada 
pelo Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros apontou um 
aumento de 19,2% no fatura-
mento de vendas do setor. Com 
certeza, o bom desempenho se 
deve às alternativas existentes 
no mercado literário.

Dados de empresas do setor 
comprovam que a nova moda-
lidade por demanda utilizada 
pelo segmento também ga-
rante uma rentabilidade 30% 
maior se comparado com o 
adotado no mercado tradicio-
nal, onde estão as livrarias em 
processo de recuperação. 

Não gosto de dizer que o 
mercado editorial em si está 
em crise, até porque os brasi-
leiros continuam consumindo 
e lendo até mais do que antes.

(*) - É CEO da plataforma de 
autopublicação Clube de Autores.

Ricardo Almeida (*)

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, confi rmou 
que o governo federal estuda 
liberar a exportação de ma-
deira in natura (sem nenhum 
tipo de benefi ciamento) de 
árvores nativas da Amazônia. 
Esse tipo de atividade, hoje, 
é ilegal. A autorização foi 
solicitada ao ministério pelo 
setor madeireiro, que enxer-
ga na mudança da legislação 
ambiental uma forma de 
incrementar as exportações.

Salles disse que o assunto 
está sendo analisado tecnica-
mente. “De um lado, há os que 
entendem que isso poderia 
eventualmente estimular o 
mercado de desmatamento. 
Por outro lado, verifi camos 
que em Belo Monte, cerca 
de 500 hectares [de vegeta-
ção] foram suprimidos sem 

Intenção foi confi rmada

por Ricardo Salles em

audiência na Câmara.

Em audiência pública na 
terça-feira (26) no Senado, o 
presidente da FenaSaúde, João 
Alceu Amoroso Lima, sugeriu 
que, para baixar as mensali-
dades dos planos de saúde, 
o poder público autorize as 
operadoras a também oferecer 
convênios que foquem apenas 
na atenção primária, isto é, 
que cubram somente consultas 
médicas e exames mais sim-
ples, excluindo procedimentos 
complexos, como cirurgias e 
internações.

Outra forma sugerida por 
Lima para baratear as men-
salidades foi o escalonamento 
gradual dos preços para os 
clientes com mais de 59 anos. 
Atualmente, o último reajuste 
permitido pela ANS ocorre 
nessa idade. “Por que não esca-
lonar mais essa faixa também, 
ao longo dos 20 anos seguintes, 
em períodos? Isso vai evitar que 
muitos saiam dos planos por 
não terem renda para pagar”, 
propôs.

A diretora do Idec, Marilena 
Lazzarini, lembrou situações 
“esdrúxulas e abusivas” envol-
vendo planos de saúde antes 
do Código de Defesa do Con-
sumidor. Que, graças ao avanço 
das leis, os planos passaram a 
ser obrigados a aceitar clientes 
idosos e a cobrir todas as doen-
ças listadas pela OMS. Marilena 
apontou uma “lacuna” na des-
regulamentação dos reajustes 
dos planos de saúde coletivos. 

“Os ‘planos falsos coletivos’ 
têm reajustes absurdos. É 
uma coisa que fi ca completa-
mente sem controle”, afi rmou, 
acrescentando que não se 
deve mudar a lei de modo a 
benefi ciar as operadoras dos 
planos. A diretora-executiva de 
Clientes da Qualicorp, Juliana 
Pereira, criticou o atual modelo 
“esgotado” de cobertura de 
saúde. Segundo uma pesquisa 
que ela apresentou, a maior 
demanda do consumidor dos 
planos é pela transparência 
(Ag.Senado).

Senador Cid Gomes (2º à esq.) conduz audiência pública

sobre planos de saúde.

Em depoimento à CPI das 
Fake News, o militar 
repudiou comentários 

publicados por ele em redes 
sociais sobre a atuação de ofi -
ciais do Exército no governo 
do presidente Jair Bolsonaro. 

Em uma das publicações, 
em maio passado, Olavo de 
Carvalho chamou Santos Cruz 
de ‘politiqueiro e fofoqueiro de 
merda’. “ A pessoa fala que é 
escritor e fi lósofo, dá sugestões 
na área de educação e parte 
para um palavreado que não dá 
para repetir aqui. Nunca li e não 
pretendo ler a obra dele. Acho 
que ele não tem padrão nem 
para se expressar. É um viga-
rista profi ssional que conseguiu 
infl uência em cima de algumas 
personalidades”, afi rmou.

O deputado Alexandre Frota 
(PSDB-SP) lembrou que, dias 
antes de deixar o governo, 

Santos Cruz disse que cabe à CPI rastrear

a origem de notícias falsas.

Diabéticos serão 
700 milhões
no mundo
‘até 2045’

O atual número de 463 
milhões de diabéticos no 
mundo deverá aumentar 
em 51% até o ano de 2045, 
passando para 700 milhões. 
Esse alerta foi feito por es-
pecialistas ouvidos em audi-
ência pública da Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado 
ontem (27). O debate sobre 
a prevenção do diabetes e o 
acesso aos tratamentos da 
doença atendeu requeri-
mento dos senadores Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO) e 
Romário (Podemos-RJ).

Presidente da Socieda-
de Brasileira de Diabetes, 
Hermelinda Pedrosa ressal-
tou que um em cada nove 
brasileiros tem diabetes 
e o Brasil ocupa o quinto 
lugar no ranking mundial 
da doença. A especialista 
reconheceu o desafi o do país 
para enfrentar o problema, 
pela sua diversidade e di-
mensões continentais. Mas 
defendeu um rastreamento 
integrado e medidas para 
prevenção e capacitação 
dos profi ssionais da saúde 
em todas as regiões. 

Representando a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, o 
médico Fábio Viegas infor-
mou que 69,3% do total de 
mortes no Brasil são atribu-
ídas a doenças crônicas não 
transmissíveis, entre elas o 
diabetes, que corresponde 
a 5,3%. A despesa anual do 
Ministério da Saúde com 
insulinas, em 2018, foi de 
R$ 338 milhões, e R$ 96.9 
milhões por ano é o custo es-
timado total de internações 
devido ao diabetes. 

Viegas defendeu que a 
cirurgia metabólica seja 
inserida como opção de 
tratamento do diabetes. Se-
gundo ele, o procedimento 
é simples e resulta em be-
nefícios para pacientes que 
não conseguem controlar o 
tipo 2 da doença. Segundo 
Fábio, são altas as chances 
de remissão da enfermidade 
com a medida, inclusive 
em pacientes obesos (Ag.
Senado).

O Congresso derrubou ontem 
(27) o veto integral do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, à 
proposta que garante atendimento 
por profi ssionais de psicologia e 
serviço social aos alunos das es-
colas públicas de educação básica. 
Portanto, volta a valer o texto do 
projeto aprovado em setembro 
pelos deputados, na forma de um 
substitutivo elaborado pelo Sena-
do. A nova norma será promulgada 
pela Presidência da República.

Pela proposta do ex-deputado 
José Carlos Elias, equipes com 
esses profi ssionais deverão aten-
der os estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, buscando a 
melhoria do processo de aprendi-
zagem e das relações entre alunos, 

professores e a comunidade esco-
lar. O texto ainda estabelece que, 
quando houver necessidade, os 
alunos deverão ser atendidos em 
parceria com profi ssionais do SUS. 

Depois de ouvir os ministérios da 
Educação e da Saúde, a Presidên-
cia tinha decidido vetar o projeto, 
argumentando que há inconsti-
tucionalidade e contrariedade ao 
interesse público. Na justifi cativa 
do Veto, o presidente dizia que 
a proposta criava despesas obri-
gatórias ao Poder Executivo, ao 
“estabelecer a obrigatoriedade de 
que as redes públicas de educação 
básica disponham de serviços de 
psicologia e de serviço social, por 
meio de equipes multiprofi ssio-
nais” (Ag.Senado).
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O entendimento de que o 
investimento público por alu-
no deve ser maior nas escolas 
dos povos tradicionais, foi de-
fendido em audiência pública 
promovida na terça-feira (26) 
pela Comissão de Educação 
do Senado. O debate tratou 
dos impactos do novo Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Fundeb), em análise no Sena-
do e na Câmara, na garantia do 
direito à educação escolar em 
territórios marcados por alta 
vulnerabilidade.

Com salário atrasado, a pro-
fessora Maria José Sousa Silva, 
representante dos quilombolas 
de Mirandiba (PE), ensina em 
uma sala de aula improvisada, 
que não tem banheiro nem co-
zinha. Também falta transporte 
para as crianças, que, de acordo 
com ela, caminham dois quilô-
metros debaixo do sol quente 
para receber uma merenda de 
baixa qualidade.   

Aos 16 anos, Clarice Alves 
Rezende, representante do 
grupo de meninas indígenas da 
tribo pataxó hãhãhãe, da Bahia, 

Observada pelo senador Flávio Arns, a indígena Clarice Alves 

Rezende fala em audiência pública na Comissão de Educação.

A CCJ da Câmara  aprovou projeto 
do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) que 
obriga o fornecedor de produtos e 
serviços a pagar custas e honorários 
de advogados quando for derrotado 
em primeira instância de Juizado 
Especial Cível em ação aberta por 
ele. Em geral, estas ações são movidas 
contra consumidores.

Atualmente, a Lei dos Juizados 
Especiais dispensa os fornecedores 
de produtos e serviços, mesmo que 
os de grande porte, do pagamento das 
custas e honorários advocatícios. Para 
Hugo Leal, a isenção geral “estimula o 
comportamento descompromissado 
dos fornecedores e ainda potencializa 
a judicialização em enorme escala das 
demandas de consumo”.

Como foi aprovado em caráter 
conclusivo, o projeto deve seguir 

diretamente para análise do Senado. 
O projeto foi aprovado na forma de 
um substitutivo apresentado pelo 
relator, deputado Felipe Francischi-
ni (PSL-PR). O substitutivo inclui 
na proposta uma alteração na Lei 
dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública para isentar os condenados 
em primeiro grau do pagamento de 
custas e honorários de advogado, e 
determinar o pagamento somente em 
condenação em segunda instância.

Essa regra está prevista no projeto 
do deputado Subtenente Gonzaga 
(PDT-MG), que tramita em conjunto 
com a proposta de Hugo Leal e foi 
acolhida pelo relator. Os Juizados 
Especiais da Fazenda Pública julgam 
causas cíveis da Fazenda Pública 
com valor de até 60 salários mínimos
(Ag.Câmara).
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‘Olavo de Carvalho é um vigarista 
profi ssional’, diz Santos Cruz

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da 
República, classifi cou na terça-feira (26) o escritor Olavo de Carvalho como “um vigarista profi ssional”

sidente da República ou aos 
fi lhos dele”.

“Eu não vou falar de fi lho do 
presidente da República, nem 
como ministro e nem como ci-
dadão. Eu tenho meu conceito 
sobre cada um deles. Tenho 
meu conceito sobre o próprio 
presidente. Mas acho comple-
tamente deselegante e, falta 
de educação, o ataque pessoal. 
Então, não vou fazer isso”.

A defesa de Olavo de Carvalho 
durante a audiência pública 
coube ao deputado Marco 
Feliciano (Podemos-SP). “Às 
pessoas que falam em tom pe-
jorativo sobre o professor Olavo 
de Carvalho, que estudem um 
pouquinho suas obras. Vocês 
vão ver que ele é de fato uma 
pessoa extremamente prepara-
da, habilidosa e não pode sofrer 
aqui depreciação”, disse (Ag.
Senado).

o militar sofreu mais de três 
mil ataques nas redes sociais, 
“orientados por Olavo de Carva-
lho”. “Aquele charlatão místico 
procurou destruir os símbolos 

do Exército Brasileiro, ao qual 
o general serviu por tantos anos 
e com tanta honra”, disse Frota.  
Questionado, o ex-ministro 
evitou críticas diretas ao pre-

Em estudo a exportação de 
madeira in natura da Amazônia

pode ser uma alternativa viá-
vel para casos específi cos. “A 
decisão será tomada de forma 
equilibrada, em um momento 
adequado”, garantiu o minis-
tro, ao participar, ontem (27), 
de uma audiência pública na 
Comissão de Agricultura da 
Câmara. Salles disse ainda 
que o ministério colaborará 
com a CPI que será instalada 
na Câmara para investigar o 
derramamento de óleo. 

Também, afi rmou não ver 
problemas na decisão do TJ-
-SP, que, na semana passada, 
autorizou a quebra de seu 
sigilo bancário. “Isso faz par-
te. Inclusive as informações 
já disponibilizadas foram 
prestadas por mim mesmo 
e, portanto, não há problema 
nenhum”, afi rmou o ministro 
(ABr).

nenhum aproveitamento da 
madeira, que continua sendo 
suprimida, por exemplo, na 
abertura de rodovias e em áreas 
privadas devido ao impedimen-
to de aproveitá-las”, disse.

O ministro disse que a autori-
zação para exportação in natura 

Quilombolas e indígenas pedem 
renovação do Fundeb

também disse sentir-se excluída. 
A menina é sobrinha do índio 
Galdino, que foi queimado vivo 
em um ponto de ônibus de 
Brasília, em 1997. “Quando eu 
me formar no ensino médio no 
ano que vem e receber o meu 
diploma, aquele pedaço de papel 
vai representar todos os dias em 
que o ônibus da escola quebrou, 
todas as vezes que fi camos me-
ses sem professores, sem sala 
para estudar, sem merenda e até 

sem água para beber”, relatou.
Para o antropólogo Gersem 

Baniwa, do Foro Nacional de 
Educação Escolar Indígena, que 
já foi professor bilíngue na sua 
aldeia, na Amazônia, e chegou 
a ocupar o cargo de secretário 
municipal de Educação, o Fun-
deb garantiu a abertura de mais 
escolas para os índios, mas a 
distribuição dos recursos seria 
infl uenciada por um “racismo 
geográfi co” (Ag.Senado).

Operadoras propõem 
planos de saúde

mais enxutos

Escola pública poderá ter 
atendimento de psicólogo

Pagamento de custas judiciais 
por fornecedor que perder ação
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Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 04 de Dezembro de 2019, às 
9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º Andar, Conjunto 71-Sala 1, Brooklin 
Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição 
de dividendos aos acionistas. São Paulo, 26 de Novembro de 2019. A Diretoria. (26, 27 e 28/11/2019)

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35300381351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que deverá se realizar às 9h do dia 05/12/2019, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. 
Yojiro Takaoka, 4.384, unidade 106, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, CEP 06541-038, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o grupamento da totalidade das ações da Companhia, na proporção 
40.000:1; e (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o grupamento, se aprovado. Santana 
do Parnaíba, 27 de novembro de 2019. Carlos Rodrigo Opice Leão-Presidente do Conselho de Administração

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1004180-67.2019.8.26.0037. O MM. Juiz de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Araraquara, Estado de SP, Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Assaiante Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, 
CNPJ. 04.569.758/0001-04, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação  Monitória por parte de CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda, CNPJ 
04.088.208/0001-65; alegando, em síntese: Que é empresa que gera o pagamento de pedá 
gios em rodovias de todo o território nacional, através do sistema conhecido como "Sem 
Parar/Via Fácil"; Que a requerida contratou os serviços da requerente, para que seus 
veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária sua 
parada; Que a requerida honrou por diversos meses com o previamente contratado, 
deixando de liquidar as faturas com vencimento em 15/5/2015 (R$2.943,10); 15/6/2015 
(R$3.067,79); 15/7/2015 (R$129,09) e 15/10/2015 (R$129,25); Que por não haver o pagamento 
de referidas parcelas, não restou outra alternativa senão procurar o Judiciário para receber 
referidos valores, bem como com o acréscimo dos encargos contratualmente previstos e 
demonstrados em planilha, totalizando o valor de R$12.202,41 (doze mil, duzentos e dois 
reais e quarenta e um centavos). Infrutíferas as tentativas de recebimento de seu crédito 
requereu a citação da requerida por Edital Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15  dias úteis efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes  
à 5% do valor da causa ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do 
artigo 701 do CPC. Não havendo pagamento, e não oferecidos embargos no prazo de 
cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). No prazo para 
embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovado o depósito de trinta por 
cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 
devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 
701, § 5º c.c. Art. 916); fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 11/11/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1007504-89.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes 
Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 1) Nicanor Alves Queiroz, RG 1.607.780, CPF 112. 
040.528-91 e 2) Elza Castellini Queiroz, RG 3.601.332, CPF 213.221.268-60, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício 
Parque Europa, alegando em síntese: o não pagamento das contribuições condominiais 
ordinárias, acessórios e respectivos rateios fixadas em Atas de Assembleia Geral, notada 
mente aquelas compreendidas entre os meses de Maio de 2013 à Maio de 2018. 
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para que pagarem o débito R$ 33.825,48 (atualizado em junh/18), no 
prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens 
bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil.  
No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade 
(art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 
inclusive custas e honorários de advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês (art.916. do CPC). O prazo de 15 dias fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Não havendo o pagamento nem apresentado embargos à execução será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de novembro de 2019. 
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QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2019

SÓCIO CONTRIBUINTE DO INSS
O sócio administrador é obrigado a ter retirada pró-labore, a empresa 
sendo do Simples Nacional recolhe 11% de INSS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE INCIDÊNCIA DE INSS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO?  
Informamos que de acordo com a alteração na IN RFB nº 925/2009, 
através da IN RFB nº 1.730/2017, a partir da competência junho de 2016 
o aviso prévio indenizado não terá mais incidência de INSS, contudo, 
sobre o décimo terceiro indenizado a incidência ocorrerá normalmente. 
Base legal: Art. 6º da IN RFB nº 925/2009.

OBRIGAÇÃO DO CARTÃO DE PONTO
Qual é o limite mínimo de funcionário para ter a obrigatoriedade 
de sistema de Cartão Ponto? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DO CONTRATO INTERMITENTE
Como proceder na rescisão de funcionário de contrato intermitente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS DIAS DE FÉRIAS PARA JORNADA DE TRABALHO PARCIAL TEVE 
ALGUMA ALTERAÇÃO?

Com a reforma trabalhista foi revogado o artigo 130 A da CLT relativo 
a férias para jornada de trabalho por tempo parcial. Assim, desde 
novembro de 2017, independente da jornada de trabalho as férias 
serão de 30 dias quando vencidas.

PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO
Quando vence 2 períodos de férias o funcionário possui o direito a férias 
em dobro, inclusive o 1/3, tem incidência de INSS, FGTS e IR, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
A empresa recolheu indevidamente o INSS e efetuou PERCOMP WEB, como 
efetuar a compensação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005827-45.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) KAÍQUE CONSENTINO FERREIRA (CPF. 406.599.988-07), que lhe foi proposta 
uma ação Monitória por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o 
recebimento de R$ 15.207,38 (Fev/2018) oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2013, 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, CITADO fica para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do 
prazo supra, pague o valor devidamente atualizado, ficando consignado neste caso, a isenção de 
custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça embargos monitórios, sob pena 
de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2019. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0000798-17.2012.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - 
Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a LIVIA OLIVEIRA VARGAS, RG 29.484.636-0, CPF 328.741.178-03, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda., 
objetivando o recebimento de R$5.697,72 (Janeiro/2012), referente as mensalidades não pagas 
oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a 
requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de quinze dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

ITITITITITASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULTURATURATURATURATURA
CNPJ 02.559.228/0001-41

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em R$ (Reais)
Ativo Nota                2018                2017
Circulante 2.266.904,15 2.842.447,03
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.227.030,26 2.810.577,19
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2a/3 2.186.503,12 2.760.642,92
Caixa 348,35 661,25
Bancos Conta Movimento 10,00 10,00
Bancos Conta Aplicações 2.186.144,77 2.759.971,67
Caixa e Equivalentes de Caixa 40.527,14 49.934,27
Bancos Conta Movimento 52,40 10,00
Bancos Conta Aplicações 40.474,74 49.924,27
Créditos 39.873,89 31.869,84
Adto a Fornecedores 9.890,32 4.735,00
Créditos de Funcionários - Atibaia 2.761,65 1.434,12
Adto Impostos e Taxas 27.221,92 25.700,72
Não Circulante 3.583.409,43 2.010.262,30
Imobilizado Liquido 3.583.409,43 2.010.262,30
Imobilizado Técnico 2.2d/4 4.615.910,64 2.768.937,35
Móveis e Utensílios 58.302,86 58.302,86
Equiptos de Proces de Dados 4.653,00 4.653,00
Veículos 83.958,75 83.958,75
Imóvel SP - Manoel Paiva, 77 267.022,74 267.022,74
Imóvel SP - Sto. Amaro 385.000,00 385.000,00
Imóvel RS - Av. Cel Lucas Oliveira 740.187,88 650.000,00
Imóvel SP - Santana 970.000,00 970.000,00
Terreno - Rua Inglesa 350.000,00 350.000,00
Imóvel SP - R. França Pinto 708.276,93 -
Imóvel SP - Alameda Perola 917.802,48 -
Imóvel SP - Rua Apeninos 130.706,00 -
( - ) Depreciações Acumuladas (1.274.299,89) (1.073.036,63)
(-) Móveis e Utensílios (36.861,17) (31.030,85)
(-) Equiptos. de Proces. de Dados (4.653,00) (4.653,00)
(-)Veículos (20.935,22) (4.143,47)
(-) Imóveis (1.211.850,50) (1.033.209,31)
Benfeitorias 5 404.841,84 495.029,72
Benfeitorias - R. Manoel de Paiva 404.841,84 404.841,84
Benfeitorias - Av. Cel Lucas Oliveira - 90.187,88
(-) Amortizações s/ Benfeitorias (163.043,16) (180.668,14)
(-) Amortizações s/ Benfeitorias     (163.043,16)     (180.668,14)
Ativo   5.850.313,58   4.852.709,33

Demonstração do Resultado do Período Findo em 31/12/2018 e 2017 - Em R$ (Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Encerrado em 31/12/2018 e 2017 - Em R$ (Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do Período Findo em 31/12/2018 e 2017 - Em R$ (Reais)

Passivo Nota                2018                2017
Circulante 57.400,21 61.647,33
Obrigações 6 27.650,40 10.312,25
Obrigações 507,00 507,00
Fornecedores de Serviços 507,00 507,00
Obrigações - Atibaia 27.143,40 9.805,25
Fornecedores de Materiais 16.438,83 2.416,43
Fornecedores de Serviços 10.704,57 7.388,82
Obrigações Trabalhistas 7 20.903,81 34.416,00
Obrigações Trabalhistas - Atibaia 20.903,81 34.416,00
Salários a pagar 7.536,00 12.461,00
Férias e encargos a pagar 13.367,81 21.955,00
Obrigações Sociais 8 7.973,96 16.099,73
Obrigações Sociais - 2.329,80
INSS a Recolher - Terceiros - 2.329,80
Obrigações Sociais - Atibaia 7.973,96 13.769,93
Pis a Recolher 164,57 279,84
FGTS a Recolher 1.895,76 2.913,11
INSS a Recolher 5.913,63 10.535,65
Contr.Sindical a Recolher - 41,33
Obrigações Tributárias 9 872,04 819,35
Obrigações Tributárias 489,50 724,48
IRRF a Recolher 14,98 30,96
Cofins S/Aplic.Financeira 428,09 597,54
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 46,43 95,98
Obrigações Tributárias - Atibaia 9 382,54 94,87
IRRF a Recolher 93,15 94,42
Cofins S/Aplic.Financeira 2,15 0,45
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 170,87 -
ISS a Recolher 116,37 -
Patrimônio Líquido 2.1f 5.792.913,37 4.791.062,00
Patrimônio Social 4.791.062,00 4.604.112,30
Superávit do Exercício 2.1e   1.001.851,37      186.949,70
Passivo + Patrimônio Líquido   5.850.313,58   4.852.709,33

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Período Findo
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Itasec Integração, Trabalho, Assistência, Sociedade, Educação &
Cultura é uma pessoa jurídica de direito privado, de natureza assistencial, que tem por finalidade a
prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.
A associação tem por finalidade: a) Escola de educação para todos os graus de ensino; a) Centros
de estudos culturais e de extensão universitária; b) Centro de capacitação profissional; c) Bibliotecas
e livrarias; d) Estabelecimentos destinados à promoção cultural, social, intelectual e moral; e) Conces-
são e financiamento de bolsas de estudos no Brasil ou no Exterior visando o aprimoramento huma-
no, profissional e cultural dos beneficiários; f) A cooperação e colaboração com outras entidades
com finalidades semelhantes aos objetivos da presente associação; g) Quaisquer outras atividades
e empreendimentos que possam estar incluídos na consecução dos objetivos sociais propostos.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na preparação de suas Demonstrações Con-
tábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orien-
tações técnicas emitidas pelo CPC  Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC 
Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade,
notadamente na resolução 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 (R1) que prescrevem critérios con-
tábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As políticas contábeis estabelecidas na nota
explicativa nÀ 2.1 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2018. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equiva-
lentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos de contas bancárias de livre movimentação e
aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha. As
aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.
b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balan-

ço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor
da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia-
ções monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. c) Ajuste
a Valor Presente de Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste pro-
cedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2018 não transacionou operação de longo pra-
zo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. d) Imobilizado: Re-
gistrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de
recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas
que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. A administração da Entidade efetuou
análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não
foram identificadas diferenças significativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, por-
tanto efetuadas alterações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado. e) Apuração do (dé-
ficit) ou superávit do exercício: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o re-
gime de competência. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorpora-
dos anualmente.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição                                                        2018                                                       2017
Caixa e Equivalentes
  de Caixa      Atibaia             Totais      Atibaia             Totais
Caixa 348,35 - 348,35 661,25 - 785,25
Bancos Conta
  Movimento 10,00 52,40 62,40 10,00 10,00 140,00
Bancos Conta
  Aplicações 2.186.144,77 40.474,74 2.226.619,51 2.759.971,67 49.924,27 2.584,711,84
Totais 2.186.503,12 40.527,14 2.227.030,26 2.760.642,92 49.934,27 2.810.577,19

Nota                2018                2017
Receita 12 2.012.576,94 916.035,87
Receitas Operacionais 355.977,20 201.224,04
Receitas de Contribuições 10 231.686,13 123.692,63
Receitas de Alugueis 92.931,34 40.057,11
Receitas de Contribuições Diversas 10 16.387,57 37.474,30
Trabalho Voluntário 14.972,16 -
Outras Receitas não Operacioanais 1.048.508,48 50.353,25
Ganho na Alienação de Bens 1.048.508,48 50.353,25
Receitas Operacionais - Atibaia 608.091,26 664.458,58
Receitas de Contribuições 10 160.079,21 269.701,88
Receitas de Contribuições Diversas 10 385.492,05 394.756,70
Trabalho Voluntário 62.520,00 -
(-) Custos e Despesas (1.134.493,22) (995.553,53)
(-) Custos e Despesas 11 (503.977,20) (453.197,50)
(-) Custos Operacionais (448.767,95) (390.784,19)
Serviços de terceiros (25.545,40) (21.438,15)
Custos Gerais (408.250,39) (369.346,04)
Trabalho Voluntário (14.972,16) -
(-) Despesas operacionais (55.209,25) (62.413,31)
Despesas tributárias (55.209,25) (62.413,31)
(-) Custos e Despesas - Atibaia 11 (630.516,02) (542.356,03)
(-) Custos Operacionais (517.613,97) (448.587,05)
Custos Pessoal c/ Encargos (294.577,62) (304.901,89)
Serviços de terceiros (17.550,60) (29.592,10)
Custos Gerais (142.965,75) (114.093,06)
Trabalho Voluntário (62.520,00) -
(-) Despesas operacionais (112.902,05) (93.768,98)
Despesas Gerais (108.338,89) (90.909,75)
Despesas tributárias (4.563,16) (2.859,23)
(=) Resultado Antes das Receitas/
  Despesas Financeiras Líquidas 878.083,72 (79.517,66)
(=) Resultado Financeiro 123.767,65 266.467,36
(=) Resultado Financeiro 125.186,62 268.645,45
Receitas financeiras 164.654,36 270.729,08
Despesas financeiras (39.467,74) (2.083,63)
(=) Resultado Financeiro - Atibaia (1.418,97) (2.178,09)
Receitas financeiras 550,08 1.838,62
Despesas financeiras (1.969,05) (4.016,71)
(=) Superávit/(Déficit) do Período 1.001.851,37 186.949,70

Patrimônio Social Superávit/ Déficit Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016         4.533.442,93             70.669,37           4.604.112,30
Incorporação do superávit 70.669,37 (70.669,37) -
Superávit em 2017                             -           186.949,70              186.949,70
Saldo em 31/12/2017         4.604.112,30           186.949,70           4.791.062,00
Incorporação do superávit 186.949,70 (186.949,70) -
Superávit em 2018                             -        1.001.851,37           1.001.851,37
Saldo em 31/12/2018         4.791.062,00        1.001.851,37           5.792.913,37

                              Metodo Indireto
Fluxos das Atividades Operacionais                2018                2017
(+) Superávit do Período 1.001.851,37 186.949,70
(=) Resultado do Período   1.001.851,37      186.949,70
Ajustes ao Lucro Líquido
(+) Depreciação/Amortizações 183.638,28 71.655,87
(=) Total do ajuste Liquido      183.638,28        71.655,87
Variações no Circulante das Contas de Ativo e Passivo
(-) Aum./(+) Redução do Real. - Circulante (8.004,05) (31.016,37)
(+) Aumento/(-) Redução de Fornecedores 17.338,15 (666,39)
(+) Aum./(-) Redução de Obrig. Trabalhistas (13.512,19) 8.625,12
(+) Aum./(-) Redução de Obrig. Sociais (8.125,77) 9.585,26
(+) Aum./(-) Redução de Obrigações Tributárias 52,69 765,66
(=) Total das Variações das Contas do Ativo e Passivo      (12.251,17)      (12.706,72)
(=) Caixa Liquido (1)   1.173.238,48      245.898,85
Atividades de Investimentos
(-) Aquisição de Imobilizado/Intangível (1.846.973,29) (20.958,75)
(+) Baixa de Imobilizado/Intangível 90.187,88 -
(=) Total das Ativ. de Investimentos (2) (1.756.785,41)      (20.958,75)
Atividades de Financiamentos
(+) Total das Atividades de Financ. (3)                       -                       -
(=) Variação do caixa e equiv. (1+2+3)    (583.546,93)      224.940,10
(=) Resultado Final de Caixa (Disponível)    (583.546,93)      224.940,10
(+) Saldo Existente no Inicio do Período 2.810.577,19 2.585.637,09
(-) Saldo Existente no Final do Período 2.227.030,26 2.810.577,19

5. Imobilizado Taxas Saldo em Saldo em Saldo em
Imobilizado       %      31/12/2016     Adições     Baixas      31/12/2017         Adições        Baixas      31/12/2018
Moveis e Utensílios 10% 58.302,86 - - 58.302,86 - - 58.302,86
Equip. de Proc de Dados 20% 4 .653,00 - - 4.653,00 - - 4.653,00
Veículos 20% 63.000,00 20.958,75 - 83.958,75 - - 83.958,75
Imóvel SP - R Manoel de Paiva, 77 4% 267.022,74 - - 267.022,74 - - 267.022,74
Imóvel SP - R Sto Amaro 4% 385.000,00 - - 385.000,00 - - 385.000,00
Imóvel RS - Av Cel Lucas Oliveira 4% 650.000,00 - - 650.000,00 90.187,88 - 740.187,88
Imóvel SP - Santana 4% 970.000,00 - - 970.000,00 - - 970.000,00
Terreno - Rua Inglesa 0% 350.000,00 - - 350.000,00 - - 350.000,00
Imóvel SP - Rua França Pinto 4% - - - - 708.276,93 - 708.276,93
Imóvel SP - Alameda Perola 4% - - - - 917.802,48 - 917.802,48
Imóvel SP - Rua Apeninos 4%                       -                  -                -                       -    130.706,00                  -      130.706,00
Total   2.747.978,60   20.958,75                -   2.768.937,35 1.846.973,29                  -   4.615.910,64
(-) Depreciações (1.021.181,96) (51.854,67)                - (1.073.036,63)  (201.263,26)                  - (1.274.299,89)
Total Líquido   1.726.796,64 (30.895,92)                -   1.695.900,72 1.645.710,03                  -   3.341.610,75
6. Benfeitorias Taxas Saldo em Saldo em Saldo em

      %      31/12/2016     Adições      Baixas      31/12/2017         Adições        Baixas      31/12/2018
Benfeitorias - R Manoel de Paiva 4% 404.841,84 - - 404.841,84 - - 404.841,84
Benfeitorias - Av Cel Lucas Oliveira 4%        90.187,88                  -                -        90.187,88                     - (90.187,88)                       -
Total      495.029,72                  -                -      495.029,72                     -                  -      404.841,84
(-) Amortizações    (160.866,94) (19.801,20)                -    (180.668,14)      17.624,98                  -    (163.043,16)
Total Líquido      334.162,78 (19.801,20)                -      314.361,58      17.624,98                  -      241.798,68

7. Obrigações
Descrição                                               2018                                              2017
Obrigações      Atibaia        Totais      Atibaia        Totais
Fornecedores 507,00 - 507,00 507,00 - 507,00
Fornecedores- Atibaia           - 27.143,40 27.143,40           -   9.805,25   9.805,25
Totais 507,00 27.143,40 27.650,40 507,00   9.805,25 10.312,25
8. Obrigações Trabalhistas
Obrigações Trabalhistas               2018               2017
Obrigações Trabalhistas - Atibaia
Salários a Pagar 7.536,00 12.461,00
Férias e Encargos a Pagar       13.367,81       21.955,00
Totais       20.903,81       34.416,00
9. Obrigações Sociais
Obrigações Sociais               2018               2017
INSS a Recolher - 2.329,80
Obrigações Sociais - Atibaia
PIS a Recolher 164,57 279,84
FGTS a Recolher 1.895,76 2.913,11
INSS a Recolher 5.913,63 10.535,65
Contr. Sindical a Recolher                      -              41,33
Totais         7.973,96       16.099,73

10. Obrigações Tributárias
Obrigações Tributárias               2018               2017
IRRF a Recolher 14,98 30,96
Cofins s/Aplic.Financeira 428,09 597,54
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 46,43 95,98
Obrigações Tributárias - Atibaia
Cofins s/Aplic.Financeira 2,15 0,45
IRRF a Recolher 93,15 53,69
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 170,87 -
ISS a Recolher            116,37                      -
Totais            872,04            819,35
11. Doações: A entidade recebe doações de pessoa jurídica e pessoa física que são contabiliza-
dos em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:
Descrição                                                     2018                                                      2017
Doações       Atibaia          Totais        Atibaia          Totais
Doações Pessoa
  Jurídica 130.303,56 117.308,21 247.611,77 96.415,72 169.597,00 266.012,72
Doações Pessoa
  Física 101.382,57 34.721,00 136.103,57 27.276,91 100.104,88 127.381,79
Outras Doações   16.387,57 385.492,05 401.879,62 36.614,30 394.756,70 431.371,00
Totais 248.073,70 537.521,26 785.594,96 160.306,93 664.458,58 824.765,51

12. Custos e Despesas: A Itasec Integração, Trabalho, Assistência, Sociedade, Educação &
Cultura, presta seus serviços na área de Assistência Social e inteiramente gratuita:
Descrição                                                         2018                                                      2017
Custos e Despesas        Atibaia             Totais        Atibaia             Totais
Custos 433.795,79 312.128,22 748.253,81 390.784,19 334.493,99 725.278,18
Despesas 55.209,25 255.867,80 311.077,05 62.413,31 207.862,04 270.275,35
Desp.
  Financeiras      39.467,74     1.969,05      41.436,79     2.083,63     4.016,71 6.100,34
Total Custos
  e Despesas    528.472,78 569.965,07 1.098.437,85 455.281,13 546.372,74 1.001.653,87
13. Receitas
Descrição                                                         2018                                                      2017
Receitas        Atibaia             Totais        Atibaia             Totais
Contribuições 248.073,70 545.571,26 793.644,96 161.166,93 664.458,58 825.625,51
Aluguéis 92.931,34 - 92.931,34 40.057,11 - 40.057,11
Rec.
  Financeiras 1.213.162,84        550,08 1.213.712,92 321.082,33     1.838,62    322.920,95
Total de
  Receitas 1.554.167,88 546.121,34 2.100.289,22 522.306,37 666.297,20 1.188.603,57
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos
bancários, recibos entre outros. 14. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nÀ 1.409/12
que aprovou a 2002 (R1)  Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade
reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante
de R$ 77.492,16, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e
talento uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade. 15. Cobertura de
Seguros: A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a
riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a nature-
za de sua atividade. 16. Aplicações dos Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em
suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas
despesas e investimentos patrimoniais.

Maria de Fátima Mendes - Presidente - CPF nÀ 053.167.468-13
JGA Assessoria Contábil S/S - CRC 2SP 020.343/O-2

Francisneide Alves Tancredi - CRC TC 1SP 200.940/O-4

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato das Entidades
Representativa das Categorias de Servidores Públicos no Estado de São Paulo

Em cumprimento ao artigo 17, II - do Estatuto Social estão convocadas as entidades
por sua representante a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária deste
SESPESP, dia 18 de dezembro de 2019, na Sede Deste SESPESP - Localizada na Rua
Dr. Bettencourt Rodrigues nº 88 - 9º andar - sala 902 - Centro - SP - em primeira
convocação as 11h00 e em segunda convocação às 11h30; Com finalidade de auto-
rizar o Presidente da Diretoria para negociação salarial com o SERCAPE (Sindicato
dos Empregados); e apresentação da Proposta Orçamentaria para o ano de 2020.

São Paulo, 27 de novembro de 2018
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Extraordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
da Associação Portuguesa de Desportos

A Associação Portuguesa de Desportos, por intermédio do Conselheiro João Carlos dos
Santos Bento, na qualidade de Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, convoca
os membros do Conselho Deliberativo para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no
dia 03 de dezembro de 2019 (terça-feira), em primeira convocação as 19h00, com
metade mais um de seus Conselheiros e em segunda convocação às 19h30 com no
mínimo 50 (cinquenta) Conselheiros presentes, na Sede Social do Clube (no Salão
Nobre) à Rua Comendador Nestor Pereira, nº 33 - Canindé, São Paulo/SP. Antes da
Ordem do Dia, é necessário um esclarecimento: Esta Reunião Extraordinária foi
convocada pelo Presidente do COF através do Oficio datado do dia 09 de novembro de
2019 (Segue em anexo o Oficio do COF) e portanto de acordo com o Art. 9 do Regimento
Interno do CD esta Reunião Extraordinária foi convocada . Por esse motivo é que não
foi necessário a solicitação de autorização de 1/5 dos Conselheiros para a realização
dessa Reunião Extraordinária. Da Ordem do Dia: - Votação da Ata da Reunião
Extraordinária de 30 de setembro de 2019. - Leitura, apreciação e votação da Ata da
Reunião Ordinária de 14 de outubro de 2019. - Tomar Conhecimento dos Balancetes
2017/2018 da Associação Portuguesa de Desportos. - Tomar Conhecimento do Parecer
do Conselho de Orientação e Fiscalização - COF sobre os Balancetes 2017/2018 do
Clube. - Votar a Aprovação ou Reprovação desses Balancetes 2017/2018.
Atenciosamente, Mesa Diretiva do Egrégio Conselho Deliberativo: Conselheiro João
Carlos dos Santos Bento - Presidente, Conselheiro Artur Cabreira Gomes - Vice
Presidente, Conselheiro José Correia Botelho - Primeiro Secretário, Conselheiro Vitalício
Luiz carlos S. Pitta - Segundo Secretário.

Número de 
mortos em 
terremoto na 
Albânia subiu 
para 27

Subiu para 27 o número de 
mortos no terremoto de mag-
nitude 6.2 na escala Richter 
que atingiu a Albânia na última 
terça-feira (26). O balanço inclui 
três crianças entre quatro e oito 
anos de idade e nove mulheres. 
Fontes ofi ciais informaram que 
cerca de 20 pessoas ainda estão 
desaparecidas. A maior parte 
das vítimas foi registrada em 
Durres, uma das cidades mais 
importantes do país e onde foram 
encontrados 13 corpos.

Outros 11 indivíduos faleceram 
em Thumane, 20 km ao norte 
de Tirana, e uma pessoa morreu 
em Kurbin, a 50 km da capital 
albanesa. O governo proclamou 
estado de emergência por 30 dias 
em Tirana e Durres. Inicialmente, 
o Instituto Nacional de Geofísica 
e Vulcanologia da Itália (INGV), 
país vizinho à Albânia, calculara 
o terremoto com magnitude 6.4, 
mas depois revisou a medição 
para 6.2. 

O tremor também deixou mais 
de 600 feridos, e em Durres, cida-
de mais afetada, pessoas tiveram 
de dormir em tendas, carros e até 
em um estádio de futebol após 
terem sido desalojadas de suas 
casas. A Itália enviou equipes de 
socorro para ajudar nos resgates 
e recebeu os agradecimentos do 
presidente da Albânia, Ilir Meta. 

Em sua audiência geral ontem 
(27), o papa Francisco expressou 
solidariedade ao povo da Albânia, 
‘que sofreu muito nos últimos 
dias’. “Estou próximo às vítimas e 
rezo pelos mortos, feridos e pelas 
famílias. Que o Senhor abençoe 
esse povo, a quem quero tão bem”, 
acrescentou. O presidente da 
Turquia, Recep Tayyip Erdogan, 
participou do encontro anual da 
Organização para a Cooperação 
Islâmica e fez um apelo para os 
países muçulmanos ajudarem a 
Albânia.

“Precisamos fi car todos juntos 
com a Albânia no que diz respeito 
ao tratamento dos feridos ou ao 
abrigo daqueles cujas casas co-
lapsaram ou foram danifi cadas”, 
disse. A maioria da população 
no país balcânico é muçulmana. 
Na Grécia, vizinha à Albânia, um 
terremoto de 6.0 sacudiu nesta 
quarta a ilha de Creta, mas até o 
momento não há notícias de da-
nos ou vítimas. Também sentido 
no sul da Itália, especialmente na 
região da Puglia, o sismo ocorreu 
a 71 km de profundidade (ANSA).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DOACIR ALVES TOLENTINO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Carlos do Ivaí - PR, data-nascimento: 25/07/1958, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Tolentino e de Maria José Tolentino. 
A pretendente: CLAUDINÉIA BARROS DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 17/04/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cláudio Pereira de Souza e de Ilma 
Fernandes Barros.

O pretendente: JOHNY CARVALHO DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Itabuna - BA, data-nascimento: 26/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romilton Cardoso de Oliveira e de Sônia Mary 
de Carvalho. A pretendente: PAULA SIQUEIRA PINHEIRO, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
14/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar 
Pinheiro e de Sueli Siqueira Pinheiro.

O pretendente: LUIZ ANTONIO BRAIDOTI FRANCISCO, profi ssão: técnico de obra, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Birigui - SP, data-nascimento: 12/04/1963, residente e domi-
ciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Lazaro Francisco e de Laurilda Braidoti Francisco. 
A pretendente: ELAINE CRISTINA FERNANDES, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 06/07/1971, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Fernandes e de Marli Pereira Fernandes.

O pretendente: VITOR NEVES BARBOSA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 07/10/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anesio Dias Barbosa e de Maria das Neves Pinto Barbosa. 
A pretendente: PRISCILA GARCIA DA SILVA BOMFIM, profi ssão: analista fi nanceiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 08/06/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Jesus Bomfi m e de 
Eudete Garcia da Silva Bomfi m.

O pretendente: LEANDRO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: mecânico industrial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 18/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Pereira dos Santos e 
de Maria Frassinete Trajano da Silva. A pretendente: TATIANA CARNEIRO DOS SANTOS, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Irecê - BA, data-nascimento: 
09/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Neto 
Pedrosa Carneiro e de Marleide Ribeiro dos Santos.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES, profi ssão: metroviário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 31/10/1989, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Fabio Rodrigues e de Rosilene Chaves Pereira Rodrigues. A pretendente: 
JULIANA MEDINA, profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho - SP, data-nascimento: 22/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Medina Alonso e de Cleide Augusto Medina.

O pretendente: HONORIO MARIANO DA SILVA FILHO, profi ssão: securitário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 09/11/1947, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Honorio Mariano da Silva e 
de Maria do Nascimento Barbosa da Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Cachoeira, Borborema 
- PB, data-nascimento: 10/11/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Soares da Silva e de Maria Lima de Sousa.

O pretendente: ARTHUR KNIGHT VAN BLARCOM, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 10/04/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Karea Leah Van Blarcom. A pretendente: AMANDA 
PEREIRA TRINDADE, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 24/01/1998, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lha de José Augusto Alves Trindade e de Adriana Pereira de Santana.

O pretendente: NEI APARECIDO NASCIMENTO MAIA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 03/03/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nascimento Maia e de Maria 
Aparecida Maia. A pretendente: GIOVANA DE PAULA GARCIA, profi ssão: ferroviária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 28/09/1978, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Garcia Rubira 
e de Jurema de Paula Garcia.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Andreia Ruzzante Gagliardi - Ofi cial

O pretendente: LUCAS CHIAROLANZA COSTA, profi ssão: militar aeronáutica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Costa e de Vittoria Giuseppina Chiarolanza Costa. 
A pretendente: YARA MOURA BASILIO, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteira, 
naturalidade: Varginha, MG, data-nascimento: 16/06/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Anderson Cardoso Basilio e de Gisele Moura Brasil.

O pretendente: ÉRIK DONIZETE ALVES, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 11/09/1991, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Mauro Donizete Alves e de Joana D'Arc Pimenta de Abreu Alves. A pretendente: 
STÉPHANE DOS SANTOS SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Jacareí, SP, data-nascimento: 02/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Joás Jacinto Soares e de Nilcéia dos Santos Soares.

O pretendente: MADILON FUMAGALLI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1972, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de João Ricardo Fumagalli e de Sebastiana Ferreira Fumagalli. A pretendente: EDILEUZA 
PEDROZA DE FRANÇA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pedreiras, MA, 
data-nascimento: 01/08/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Humberto 
Bezerra de França e de Rita Pedroza de França.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DEL PORTO FIORANTE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1980, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de José Eduardo Del Porto Fiorante e de Marcia Aparecida Del 
Porto Fiorante. A pretendente: ALÍCIA DA SILVA DUARTE, profi ssão: autonoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 25/04/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ubirajara Resende Duarte e de Marineide Maria da Silva Duarte.

O pretendente: SAMUEL BISPO FERREIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cafarnaum, BA, data-nascimento: 28/03/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sivaldo José Ferreira e de Oracina Bispo de Souza. A pretendente: 
DEVANEI FERREIRA NERES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mortugaba, BA, data-nascimento: 01/07/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Odeli Neres de Souza e de Onesa Ferreira Neres.

 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: MARCOS AURÉLIO VIEIRA DO SANTOS, profi ssão: estoquista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Reis dos Santos e de Maria da 
Penha Vieira dos Santos. A pretendente: LIVIAN DE SANTANA OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Liberato de Oliveira e 
de Edenilda de Santana Oliveira.

O pretendente: FLAVIO PEREIRA DE ARAÚJO, profi ssão: operador de maquinas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Quixelô, CE, data-nascimento: 21/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivam Pereira de Araújo e de Lucinda Pereira Lopes. A 
pretendente: JAIANE MATIAS SENA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Irecê, CE, data-nascimento: 19/02/1993, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, fi lho de Gilson Moitinho de Sena e de Maria Gorete Matias Pereira Lopes.

O pretendente: ROGERIO LUIZ DA COSTA, profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Luiz da Costa e de Angelina Alves Almeida Luiz da 
Costa. A pretendente: SANDRA REGINA ALVES, profi ssão: funcionaria pública, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves da Silva e de Guiomar Madalena Alves.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: porteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 20/03/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacyr Carlos de Souza e de Vera Lucia 
Rodrigues de Souza. A pretendente: CELMA SILVA MOTA, profi ssão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Itarantim, BA, data-nascimento: 24/08/1972, residente e domiciliada 
em Suzano, SP, fi lho de Sivaldo Vieira Mota e de Zelita da Silva Mota.

O pretendente: JOSÉ MARCIO TRAJANO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 10/08/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Trajano da Silva e de Maria 
Francisca Trajano da Silva. A pretendente: JENNIFER GONZALEZ DE TOLEDO, profi ssão: 
copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carmo Inocencio de 
Toledo e de Aurea Marcia Pereira Gonzalez Brabo.

O pretendente: DIEGO RODRIGO SOUZA DE JESUS, profi ssão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson de Jesus e de Celia Souza dos Santos de 
Jesus. A pretendente: THAIS CRISTHINA VENANCIO DA SILVA, profi ssão: agente de 
portaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio da Silva e de 
Cintia Venancio de Souza.

O pretendente: WILLIVAN AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Sergio Lopes Pinheiro e de Mara Regina da Silva. 
A pretendente: ELAINE VICENTE DA SILVA, profi ssão: agente atendimento, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Vicente da Silva e de Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: VICTOR HUGO SANTOS DE SOUZA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Andrade de Souza Filho e de Maria de Fatima dos 
Santos. A pretendente: DIEDNA JENNIFFER ANDRADE GOMES, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1995, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Pereira Gomes e de Nusenir Andrade de Sousa.

O pretendente: EDER SATIRO DA SILVA, profi ssão: conferente de carga e descarga, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samuel Satiro da Silva e de Irene Alexandre da 
Silva. A pretendente: CAMILA VENANCIO DA CRUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1998, residente e domiciliada em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lha de José Severino da Cruz Irmão e de Rosiene Venancio da Silva.

O pretendente: WILLIANS DOS SANTOS PAES, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Paes e de Ivone dos Santos Paes. A pretendente: 
VANESSA CRISTINA PEREIRA, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mendes Pereira e de Maria Eni Pereira.

O pretendente: ROBSON MOREIRA RODRIGUES, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Agostinho Rodrigues e de Maria Lúcia Moreira 
Rodrigues. A pretendente: THAIS ALVES DA CRUZ, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1994, residente e domiciliada 
em Poá, SP, fi lha de Expedito da Cruz e de Maria de Jesus Alves da Silva.

O pretendente: MARCELO JUNIO GIOVANINI, profi ssão: instrutor de trânsito, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 11/03/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Giovanini e de Ana Cristina de Carvalho 
Giovanini. A pretendente: ALINE EMILIANO, profi ssão: assitente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Victor Emiliano e de Joventina Justiniano Emiliano.

O pretendente: BRUNO VIEIRA CHAVES, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olegário Rodrigues Chaves Filho e de Eliene de Oliveira 
Vieira. A pretendente: NAYARA SANTOS CONSTANTINO, profi ssão: analista de compras, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Constantino Neto e de Maria de 
Lourdes dos Santos Constantino.

O pretendente: EVALDO EDSON LIMA DOS SANTOS, profi ssão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Luiz, MA, data-nascimento: 27/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Francisco dos Santos e de Noiva Mesquita 
Lima. A pretendente: THALITA FARIAS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de classe, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Argente da Silva e de Noemia 
Zeferina da Farias.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO LEME, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Ribeiro Leme e de Marinalva José Ribeiro Leme. 
A pretendente: LAISA CHERWIN DOMINGOS, profi ssão: vendedor de comércio varejista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/2000, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Julio de Oliveira Domingos e de Renata 
Aparecida Domingos.

O pretendente: JOSÉ DE OLIVEIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Marília, SP, data-nascimento: 20/07/1955, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Antonio de Oliveira e de Maria Durvalina de Oliveira. A 
pretendente: TERESA MARIA GOMES BARBOSA, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Bom Jardim, PE, data-nascimento: 18/10/1958, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Gomes Barbosa e de Alexandrina 
Maria da Conceição.

O pretendente: JILMAR DUTRA DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 26/11/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Almeida e de Ení Dutra de Almeida. 
A pretendente: ANA ZÉLIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 27/04/1977, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Geroncio José dos Santos e de Teresa Arlinda da Silva.

O pretendente: WILLIAM VASCONCELOS ANGELO, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Adolfo Angelo e de Maria Zeneide Vasconcelos 
Angelo. A pretendente: JAMILLE TIMOTEO DE SOUSA, profi ssão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos da Silva e Sousa e de Regiane dos Santos 
Timoteo e Sousa.

O pretendente: LUCAS MATHEUS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson da Silva e de Claudete Aparecida Caetano. A pre-
tendente: BIANCA MOLINA COUTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eduardo França de Couto e de Adriana Aparecida Molina.

O pretendente: PAULO HENRIQUE FIDENCIO MERIS, profi ssão: supervisor de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Oliveira Meris Filho 
e de Vera Lucia Fidencio Meris. A pretendente: NAYARA GABRIELA BRITO ESCA-
NHOEIRA, profi ssão: auxiliar comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ailton Galego Escanhoeira e de Cássia Cristina Silva Brito Escanhoeira.

O pretendente: KAIKI LUCAS FERREIRA DA COSTA, profi ssão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Costa e de Adelma Ferreira Lucas. 
A pretendente: JAMILY CARDOSO PEREIRA, profi ssão: agricultora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 21/03/2000, residente e domiciliada em Clarana 
(Bodocó), PE, fi lha de João Alves Pereira e de Maria de Fátima Cardoso Pereira.

O pretendente: LOURIVAL RIBEIRO ALVES, profi ssão: motorista, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Ataleia, MG, data-nascimento: 30/09/1955, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Ribeiro de Macedo e de Francisca Alves da Silva. A pretendente: 
IVETE HENRIQUE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Xambrê, PR, data-
nascimento: 17/02/1972, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Henrique 
e de Amelia Lopes Henrique.

O pretendente: VALDIR JOÃO DE JESUS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Camamu, BA, data-nascimento: 22/06/1977, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nezilda Maria de Jesus. A pretendente: TATIANA COSTA SILVA, 
profi ssão: ajudante de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Ibirapitanga, 
BA, data-nascimento: 26/05/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Costa Silva e de Valdomira Marculina Souza.

O pretendente: JOANDERSON JOSÉ DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 06/05/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edilson José da Silva e de Severina Alexandre Santos da Silva. A 
pretendente: STEFANY DE MELLO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Miroaldo de Mello e de Silvana Quiteria dos Santos de Mello.

O pretendente: ERITON BARROS SANTOS, profi ssão: técnico em mecatrônica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1985, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de José Rubens dos Santos e de Maria dos Anjos Barros Santos. A 
pretendente: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA, profi ssão: monitora de qualidade, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Francisco de Oliveira e de Juracy Batista de Oliveira.

O pretendente: EVERTON MARQUES MAGALHÃES, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson de Souza Magalhães e de Simone 
Pinheiro Marques. A pretendente: KEREN SILVA SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/2000, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Orlando de Souza e de Luzia Bernarda da Silva Souza.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DUARTE DOS SANTOS, profi ssão: inspetor de alunos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemente Duarte dos Santos e de Olga Leão 
dos Santos. A pretendente: NAYARA DA SILVA VILARONGA PONTES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Vilaronga Pontes e de Alexandrina 
Fátima da Silva.

O pretendente: RICARDO DE SOUZA BORGES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1986, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Ademir Borges e de Julia Braz de Souza Borges. A pretendente: 
JÉSSICA APARECIDA SILVA DE MORAES, profi ssão: líder de setor, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Horacio Faustino de Moraes e de Valderez da Silva Leite de Moraes.

O pretendente: SOLON MENDONÇA PEREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Brumado, BA, data-nascimento: 11/08/1990, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes Pereira e de Rosinéia dos Santos Mendonça. A 
pretendente: FÁTIMA DA SILVA SANTOS, profi ssão: agente comunitária de saúde, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero João dos Santos e de Maria Rita da Silva Santos.

O pretendente: WENDHER ARAUJO NUNES, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Guaratinguetá, SP, data-nascimento: 15/11/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Tiago Cristovam Nunes e de Irma de Araujo Nunes. A pretendente: 
MAYARA LUANA SILVA, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Moises Jose Silva e de Maria Aparecida Velho Silva.

O pretendente: ROBERT JOHW ALJONA SILVA, profi ssão: assessor técnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 22/01/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Barbosa da Silva e de 
Maria Cristina Vicentim Aljona Bruzzese. A pretendente: KATHLYN CRISTINA GONÇALVES, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcel Antonio 
Gonçalves e de Marleide Cristina Rosa.

O pretendente: CLAYTON MARQUES NUNES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/2000, residente e domiciliado neste Ditrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Derevaldo Sales Nunes e de Debora Tatiane Marques. A pretendente: 
BÁRBARA DE SOUZA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
André, SP, data-nascimento: 23/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Antonio Augusto da Silva e de Andreia Cristina Varjão de Souza.

O pretendente: JOSÉ PEDRO FERNANDES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vinhedo, SP, data-nascimento: 23/01/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes da Silva e de Cleunice Maria Ramalho. A 
pretendente: LUANA MODESTO NUNES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Irismar Vieira Nunes e de Silvana Aparecida Nunes.

O pretendente: PAULO HENRIQUE VIEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Figueiredo Vieira e de Nilce Francisco Cabral Vieira. A 
pretendente: ESMARILDA DE ANDRADE PEREIRA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barra do Turvo, SP, data-nascimento: 06/08/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Paula Pereira e de Andrelina Andrade de Matos.

O pretendente: VINÍCIUS DE ANDRADE AGOSTINHO FERREIRA, profi ssão: técnico 
eletromecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 29/10/1998, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Marcelo Luiz Agostinho 
Ferreira e de Ana Paula de Andrade Ferreira. A pretendente: BEATRIZ LINDSAY FREIRE 
DE OLIVEIRA, profi ssão: telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexei 
Paulino de Oliveira e de Ondina de Souza Freire de Oliveira.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DOS ANJOS CHAVES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Welson Soares Chaves e de Maria Gorete Zefi rino 
dos Anjos. A pretendente: JÉSSIKA MARQUES SOUSA, profi ssão: assistente de suporte 
atendime, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Domingos dos Santos Sousa 
e de Maria Cenira Marques Sousa.

O pretendente: JOÃO MESSIAS DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Varginha, MG, data-nascimento: 18/09/1967, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ongaro de Souza e de Maria Aparecida Bueno de Souza. A 
pretendente: CASSIA BATISTA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1966, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Antonio Cicero da Silva e de Adelia Batista da Silva.

O pretendente: CESAR DE MATOS DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosmo Monteiro da Silva e de Gentilesa Calisto de Matos da 
Silva. A pretendente: KARINE HOLANDA DE ALMEIDA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas de Almeida e de 
Antonia Holanda de Almeida.

O pretendente: MATHEUS ARENA CHIAVEGATO CARDOSO, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu Chiavegato Cardoso e de Giselia Arena Cardoso. 
A pretendente: NADIEZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, profi ssão: estagiária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1996, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Edinelson de Oliveira e de Eliana Maria Alexandre de Oliveira.

O pretendente: MARCELO SANTOS DOS REIS, profi ssão: steward, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Inhambupe, BA, data-nascimento: 08/11/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jivaldo Sérgio dos Reis e de Maria Aparecida Souza dos 
Santos. A pretendente: NAIANE DOS REIS MACEDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Irará, BA, data-nascimento: 23/01/2001, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dionê Cerqueira de Macedo e de Jivete Portugal dos Reis.

O pretendente: UÉVITON SANTOS DA SILVA, profi ssão: lavrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Inhambupe, BA, data-nascimento: 12/11/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lisboa da Silva e de Maria Aparecida Souza dos 
Santos. A pretendente: THAYANNE DOS REIS MACEDO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 29/12/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionê Cerqueira de Macedo e de Jivete 
Portugal dos Reis.

O pretendente: GUSTAVO SILVA MACIEL, profi ssão: técnico de informática, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 25/07/1998, residente 
e domiciliado em Bragança Paulista, SP, fi lho de Wanderlei Maciel e de Elisabeth Diana Silva 
Queiroz Maciel. A pretendente: ANA LETÍCIA PIMENTEL, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Marcos Pimentel e de Patricia Guedes da 
Silva Pimentel.

O pretendente: CAIQUE VIEIRA RODRIGUES VIANA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/07/1998, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Jose Evanilton Viana e de Maria do Socorro Vieira 
Rodrigues Viana. A pretendente: VANESSA BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Nogueira da Silva e de 
Graciete Barbosa dos Santos da Silva.

O pretendente: DANIEL CODY WESSON, profi ssão: técnico de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Condato de Calhoun, Cidade de Jacksonville, EUA, data-nascimento: 
20/08/1993, residente e domiciliado em Alabama, EUA, fi lho de Michael Bruce Wesson e de 
Tina Louise Wesson. A pretendente: RAISSA DA SILVA MACEDO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronã Antunes de Macedo e de Marli Rosa 
da Silva Macedo.

O pretendente: JONATHAN AIRES DE OLIVEIRA, profi ssão: radiologista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nodir Garcia de Oliveira e de Ronilda Urbano Aires. A 
pretendente: TAMIRES FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 03/05/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleria Maria Fenandes de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRO WENCESLAU CAVALCANTE, profi ssão: 1/2 ofi cial de 
instalação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Amaro Cavalcante e de Roseli 
Aparecida Wenceslau Monteiro. A pretendente: JAQUELINE THAINÁ DA SILVA SOUSA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kleber Salvador de 
Sousa e de Vanessa da Silva Sousa.

O pretendente: GENIVALDO NERES SALES, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Valença, BA, data-nascimento: 06/06/1977, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Neres Sales e de Maria Juliana de Jesus. A pretendente: 
ELAINE CRISTINA DE MORAES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino de Moraes e de Rita Maria Bezerra.

O pretendente: JORGE LUIS LEAL COSTA ALVES, profi ssão: vigilante operador de monitora, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Fernando Costa Alves e de Roseli 
Leal Costa Alves. A pretendente: SHEILA ALBURQUERQUE FERRO, profi ssão: vigilante 
líder, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/05/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Tenorio Ferro e de Ana 
Maria Alburquerque Ferro.

O pretendente: HERNANDES DIEGO DE MORAES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino de Moraes e de Rita Maria Bezerra. A pre-
tendente: JULIANA ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Ferreira dos Santos e de 
Zelia Nogueira de Araujo Correa.

O pretendente: DAVÍ PINHEIRO EMIDIO, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Emidio Sobrinho e de Maria Pinheiro Emidio. A pre-
tendente: REGIANE SANTOS SANTANA, profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ribeira do Pombal, BA, data-nascimento: 16/02/1985, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Bispo de Santana e de Maria de Jesus Santos.

O pretendente: RÓBSON HENRIQUE ARAÚJO DOS SANTOS, profi ssão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 29/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Walmi de Araújo Lima e de Darci Cardoso dos 
Santos. A pretendente: ALINE OLIVEIRA BOMFIM, profi ssão: professora de educação 
infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcondes da Silva Bomfi m e 
de Suely Aparecida Oliveira Bomfi m.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA DANTAS, profi ssão: auxiliar de compras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 12/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito Dantas e de Cicera Maria de Souza. A 
pretendente: LAÍS SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Josivaldo Costa da Silva e de Sandra Regina Evangelista Costa dos Santos.

O pretendente: PAULO EDUARDO GOMES DE CAMPOS, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Ferreira Campos e de Maria 
da Paz Gomes. A pretendente: JÉSSYCA SOUZA DIAS, profi ssão: vendedora interna, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos da Silva Dias e de Nivia 
Maria Souza do Rozario.

O pretendente: VALDECIR DAS VIRGENS, profi ssão: encarregado de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1961, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Antonio das Virgens e de Maria Jesuina 
das Virgens. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Àguas de Lindóia, SP, data-nascimento: 
29/09/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olavo Corrêa 
Cardoso e de Eulina dos Santos Gomes.
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Refl exões Refl exõesRefl exões
POTENCIAL INFINITO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Muitos foram chamados à Terra neste momento 
crítico para estarem a serviço da humanidade. Grande 
parte desse serviço inclui desfazer os padrões habituais 
da consciência humana e limpar aquilo que pode estar 
obstruindo a evolução da humanidade. Isso pode parecer 
uma tarefa assustadora, pois desvendamos e desmasca-
ramos tudo o que é disfunção, danos e feridas em nosso 
mundo. Mas é somente quando descobrimos a raiz do 
nosso sofrimento coletivo que somos capazes de eliminar 
os destroços do passado e trazer à tona nossos medos 
coletivos à luz da cura e liberação.

Atualmente, a energia recebida está trabalhando para 
purifi car seu sistema energético, livrando-o dos venenos 
do passado. Ao mesmo tempo, a força da sua alma está 
sendo repadronizada, reconectando-o ao seu destino e 
aos grandes poderes e bênçãos que estão por vir. Você 
trabalhou arduamente, mesmo nos momentos em que 
perdeu a fé. Agora é hora de ver o mundo com novos 
olhos. Ver mais uma vez com admiração o potencial 
infi nito que existe. Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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OCD
RAIZFORTE
DUNCANAP
EFTATU
MEROANAT

SEXAGESIMA
PERICED
RASOOSSO

BOATORAF
GREPRISE
REUTEC

AD
DESTRANQUE

SEUNTDR
ESTRATEGIA

OACESRL

Lema da
Bandeira
brasileira

Tempero
verde da
culinária
japonesa
Zélia (?), 

cantora de
"Catedral"

(MPB)

Apelido
de Anakin
Skywalker

(Cin.)
A mais

lacônica 
das

respostas

Forma de
se referir
ao antigo

amor

Outra de-
signação
do bicho-

papão
Peixe

marinho
vulnerável

à pesca

(?)
Granado,
piloto da
Moto 2

Entra e
(?): fluxo
contínuo 

de pessoas
Estrutura
da qual 
se retira 
o tutano

Agitar 
fortemente

O acusado,
em um

processo
judicial

Nova
exibição
de um

programa
Liberação
do que es-
tava preso

(p. ext.)

"Abre-(?),
Sésamo!",
frase de
Ali Babá

Programa
usado por
arquitetos
(Inform.)

(?) Madru-
ga, perso-
nagem de
"Chaves" 

Antonio
Candido,
crítico

literário

Fazer uma
(?): discu-
tir a rela-
ção (pop.)

Habilidade
do exímio
jogador

de cartas

Texto
produzido
pelo dou-
torando

Motivo do
êxodo

rural no
Nordeste

Barco, 
em inglês

Que faz
escolha
Nesta

ocasião

Anatomia
(abrev.)

(?)-bola,
mascote
da Copa
de 2014

(fut.)

Serviço básico de ins-
tituição bancária (pl.)

Zeca Camargo,
apresentador de TV

Ditongo 
de "pauta"
(Gram.)

Investimento em (?),
objetivo
do PAC
(Econ.)

Pouco
profundo

"Sermão da
(?)", obra 
de Antônio

Vieira

Cada um dos 513
políticos da Câmara

Baixa "Palcos"
das lutas de judô

3/cad. 4/boat — eric. 6/duncan. 10/destranque — sexagésima.

Cerca de 7 milhões de pes-

soas vivem em áreas de risco 

de deslizamento, inundação e 

transbordamento de rios na 

Itália, o que equivale a quase 

12% da população do país. A 

estimativa é da Confederação 

Nacional dos Cultivadores 

Diretos (Coldiretti) e foi 

divulgada em meio ao mau 

tempo que se abate sobre 

toda a Itália desde meados 

de novembro, provocando 

nevascas no norte, enchentes 

em Veneza e em diversas cida-

des italianas e o desabamento 

de um viaduto na Ligúria.

Segundo a entidade, isso se 

deve ao aumento da frequên-

cia de “eventos extremos” e à 

“tendência de tropicalização” 

do clima na Itália, com tem-

pestades breves e repentinas. 

A Coldiretti estima que 7275 

municípios, 91,3% do total, 

tenham risco de deslizamento 

ou inundação. De acordo com 

dados do Instituto Superior 

de Proteção e Pesquisa 

Ambiental (Ispra), órgão do 

governo italiano, o número 

de áreas em risco totaliza 620 

mil. Deslizamentos de terra 

matam em média 10 pessoas 

por ano na Itália.

“O deslizamento que der-

rubou um trecho do viaduto 

na estrada A6, entre Turim 

e Savona, foi muito peque-

no, mas isso nos mostra o 

quanto a Itália é frágil. Os 

deslizamentos de pequenas 

dimensões são difíceis de se 

prever”, explicou o diretor 

do Instituto de Pesquisa para 

Proteção Hidrogeológica, 

Fausto Guzzetti (ANSA).

7 milhões de 
pessoas vivem 
em áreas de 
risco na Itália

Uma pesquisa feita no Japão 
apontou os efeitos negativos sobre 
o trabalho, estudos e a saúde daque-
les que fi cam longas horas jogando 
videogames. O estudo foi conduzido 
pelo Centro de Medicina e Vícios de 
Kurihama, da Organização Nacional 
Hospitalar, e entrevistou aleatoria-
mente pessoas em todo o Japão. 

Participaram do estudo mais de 
4.400 pessoas de idade entre 10 e 29 
anos e que jogaram videogames no 
último ano. Ao serem perguntados 
quantas horas jogavam em dias de 
semana, 40% disseram jogar menos 
de uma hora. Cerca de 27% conta-
ram que passam entre uma e duas 
horas, enquanto que 14% jogam de 
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Pesquisa indica efeitos negativos causados por videogames
duas a três horas. Quase 3% deles 
revelaram que fi cam seis horas ou 
mais com videogames.

A pesquisa indica, ainda, que 
quanto mais tempo jogando vide-
ogames, mais graves são os efeitos 
na vida dos jogadores.

Dentre os participantes que jo-
gavam menos de uma hora por dia, 
1,7% declarou jogar mesmo após 
quedas no rendimento acadêmico ou 
demissão do emprego. Quase 25% 
daqueles jogando mais de 6 horas 
diziam não ser capazes de parar 
mesmo em tais situações.

E 2,4% dos jogadores com menos 
de uma hora disseram ter continua-
do a jogar mesmo depois de fi carem 

Quanto mais tempo jogando, mais 

graves são os efeitos na vida dos 

jogadores.

deprimidos ou de terem difi culdade 
de dormir. Dentre aqueles que jogam 
mais de 6 horas, 37% revelaram ser 
incapazes de parar mesmo depois 
de os jogos causarem danos à saúde 
mental (NHK/ABr).

O porta-voz do governo da Rússia, 
Dmitry Peskov, informou ontem (27) 
que o país está pronto para cooperar 
com a agência mundial antidoping 
(Wada), um dia após a entidade ter 
pedido uma suspensão de quatro anos 
da nação em grandes competições 
esportivas.

O Comitê de Controle de Conformi-
dade (CRC) da Wada acusou  a Rússia 
de falsifi car dados laboratoriais de 
atletas fornecidos aos investigadores 
da entidade. Os membros da Wada vão 
se reunir em Paris, no dia 9 de dezem-
bro, para decidir se punirá a Rússia 
pelo caso. A entidade poderá decidir 
suspender novamente a Agência Anti-
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Rússia diz que está pronta para cooperar contra dopping
eram, são e permanecerão totalmente 
abertas à interação e cooperação com o 
público e com a comunidade esportiva 
global e com a Wada”, declarou Peskov.

O Comitê Olímpico Internacional 
(COI), por sua vez, declarou que apoia 
“sanções mais severas” contra a Rússia.

O escândalo de doping no país 
tirou o atletismo da Rússia dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 
2016, e impediu a participação da 
nação nas Olimpíadas de Inverno de 
PyeongChang, em 2018. Além disso, 
o ex-ministro do Esporte russo Vitaly 
Mutko, hoje vice-premier, foi até banido 
pelo COI(ANSA).

O doping tirou o atletismo da Rússia 

dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

doping da Rússia (Rusada), colocando 
em risco a participação do país nas 
Olimpíadas de Tóquio, em 2020.

As autoridades esportivas russas 

Rio Purus Participações S.A.
CNPJ/MF nº 60.078.060/0001-59

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017. As Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Sociedade. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
 São Paulo, 03 de outubro de 2019.  A Administração

 Nota  
Ativo Explicativa 2018 2017      
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 03 631 185
 Impostos a compensar 04 871 1.002
 Outros créditos  251 379
 Dividendos a receber  175.303 21.888      
Total do ativo circulante  177.056 23.454

Não circulante
 Outros investimentos  26.099 26.098
 Adiantamento para futuro aumento capital 05c 10.524 14.902
 Investimentos 05 1.074.936 801.638
 Intangível 06 351.874 351.874      
Total do ativo não circulante  1.463.433 1.194.512      

Total do Ativo  1.640.489 1.217.966      

 Nota  
Passivo Explicativa 2018 2017      
Circulante
 Obrigações tributárias  26 105
 Outras contas a pagar  23.713 24.341
 Dividendos a pagar  72.870 72.870      
Total do passivo circulante  96.609 97.316
 Emprestimos 08 5.456 -
 Partes relacionadas 07 16.051 4.655      
Total do passivo não circulante  21.507 4.655
Patrimônio líquido 09
 Capital social 9.1 1.404.387 1.404.387
 Reservas de lucros  149.976 149.976
 Ajuste de avaliação patrimonial refl exa  198.613 968.360
 Ajuste de avaliação patrimonial  4.206 4.206
 Prejuízo acumulado  (234.809) (1.410.934)      
Total do patrimônio líquido  1.522.373 1.115.995      
Total do Passivo+ Patrimônio Líquido  1.640.489 1.217.966      

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 Nota  
 Explicativa 2018 2017      
Receita (despesas) operacionais
 Resultado de equivalência patrimonial  1.321.572 22.300
 Dividendos  105 -
 Provisão para desvalorização de investimentos  (2.005.082) (1.866.310)
 Reversão de provisões para desvalorização
  de investimentos  1.866.310 1.469.439
 Outras receitas/despesas operacionais  416 12
 Gerais e administrativas  (6.922) (5.718)      
  1.176.399 (380.277)
Resultado fi nanceiro
 Despesas fi nanceiras 12 (577) (6)
 Receitas fi nanceiras 12 330 593      
  (247) 587      
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social  1.176.152 (379.690)      
 Imposto de renda  - -
 Contribuição social  - -      
Lucro líquido do exercício  1.176.152 (379.690)      
Lucro líquido por ação  0,8376 (0,2704)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Valores expressos em milhares de reais - exceto o lucro por ação)

As notas explicativas são parte integrante destas 
demonstrações contábeis.

 2018 2017    
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro (prejuízo) líquido 1.176.152 (379.690)
 Resultado da equivalência patrimonial (1.321.572) (22.300)
 Provisão para perdas em coligadas 2.005.082 1.866.310
 Ajustes de exercícios anteriores (27) 333
 Reversão da provisão para perdas em 
  coligadas (1.866.310) (1.469.439)    
 (6.675) (4.786)
 Variação nos ativos e passivos operacionais:
  Impostos a recuperar 131 (129)
  Outras créditos e débitos (938) (7.412)
  Partes relacionadas (137.514) (10.127)    
 (138.321) (17.668)    
Recursos líquidos gerados (consumidos) 
 nas atividades operacionais (144.996) (22.454)    
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adiantamento para futuro aumento de capital (18.984) (30.608)
 Aquisição de investimentos - (26.090)
 Dividendos recebidos 158.970 78.638    
Recursos líquidos gerados nas atividades 
 de investimento 139.986 21.940    
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
 Empréstimos obtidos 5.456 -    
Recursos líquidos consumidos nas atividades 
 de fi nanciamento 5.456 -    
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 446 (514)    
 Saldo de caixa e quivalentes de caixa no início 
  do exercício 185 699
 Saldo de caixa e quivalentes de caixa no fi nal 
  do exercício 631 185    
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 446 (514)    

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas 
demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 Reservas
 de Lucros Ajuste de  Lucros ou    
 Capital Reserva avaliação Resultado (prejuízos)
 social legal refl exa abrangente acumulados Total            
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.404.387 149.976 625.136 2.433 (1.031.577) 1.150.355            
Resultados abrangentes - - - 1.773 - 1.773
Ajuste de avaliação refl exa - - 343.224 - - 343.224
Prejuízo líquido do exercício - - - - (379.690) (379.690)
Ajustes de exercícios anteriores - - - - 333 333            
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.404.387 149.976 968.360 4.206 (1.410.934) 1.115.995            
Ajustes de exercícios anteriores - - - - (27) (27)
Ajuste de avaliação refl exa - - (769.747) - - (769.747)
Lucro líquido do exercício - - - - 1.176.152 1.176.152            
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.404.387 149.976 198.613 4.206 (234.809) 1.522.373            

 Benjamin Steinbruch - Diretor Superintendente
 Elisabeth Steinbruch Schwarz - Diretora Superintendente
 Daniel Steinbruch - Diretor Superintendente

Nilza Aparecida Hilário - Contadora - CT-CRC 1SP179206/O-8

DIRETORIA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas

Rio Purus Participações S.A.
São Paulo-SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Rio Purus Participações 
S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 
e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido dos resultados abrangentes e dos fl uxos de caixa, para o exercício 
fi ndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo um resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, com base em nossos exames, as demonstrações 
contábeis referidas no primeiro parágrafo, representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira de Rio 
Purus Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a efi cácia dos controles internos da companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manterem em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às 
informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 03 de outubro de 2019.

COKINOS & ASSOCIADOS Demétrio Cokinos
Auditores Independentes S/S Contador - CRC-1SP120410/O-2
CRC-2SP 15.753/O-0 CNAI 385 - Registro CVM nº 7.739

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 1

D
77

-1
5A

4-
2A

1F
-7

7F
D

.



São Paulo, quinta-feira, 28 de novembro de 2019Página 8

Especial

#tenhacicatrizes

Costábile Matarazzo

Os Desafi os da

Primeira Gestão 

Costábile Matarazzo (*)

Na última terça-feira, 26/11/2019, fi zemos 
o lançamento ofi cial do livro “Os desafi os 

da primeira gestão” na livraria Martins Fon-
tes, em São Paulo. Neste livro, publicado pela 
Qualitymark - referência na publicação de 
obras voltadas para Recursos Humanos, eu 
faço minha estreia como autor solo. Anterior-
mente eu já havia participado como coautor 
do livro “Tenha Cicatrizes: Como empreender 
e aprender com seus erros”, de iniciativa dos 
Empreendedores Compulsivos, capitaneado 
por Alessandro Saade. 

A ideia do livro sobre primeira gestão nasceu 
a partir da minha experiência em educação 
corporativa e pelo meu fascínio que os desafi os 
da primeira transição provocam em mim. Eu 
vivenciei esse processo de transição e, hoje, 
lamento não ter tido uma bibliografi a básica e 
algum apoio formal nessa trajetória. Ao longo 
dos meus quase 10 anos de atuação como Con-
sultor observei que os líderes de primeira gestão 
são convidados (ou seria convocados!?) de 
forma muito tardia a participar dos programas 
formais de desenvolvimento promovidos pelas 
organizações. Me refi ro a que os líderes de pri-
meira gestão, em sua grande maioria, somente 
são convidados a estes cursos e eventos quando 
algum problema maior foi detectado. E, claro, 
isso só ocorre alguns meses após a promoção.

Enquanto a empresa decide se quer ou não 
investir neste primeiro nível de liderança, é 
muito provável que este novo líder já tenha 
tido tempo sufi ciente para comprometer algum 

KPI importante, para impactar negativamente 
o clima, para contratar ou demitir de forma 
equivocada ou até mesmo afetar os índices de 
satisfação do cliente, até começar a perdê-los.

Os motivos pelos quais as empresas adiam 
a decisão de investir no primeiro nível de li-
derança podem ser classifi cados em diversas 
categorias. Mas, em geral, vemos que a gran-
de maioria das organizações não considera o 
papel do líder de primeira gestão como sendo 
fundamental para o atingimento dos resultados 
esperados e planejados. 

Por um lado, os argumentos para que os 
programa de formação ocorram somente alguns 
meses depois da promoção são: alta quantidade 
de profi ssionais neste nível; falta de confi ança 
no profi ssional recém promovido; alto índice 
de turnover; investimento mais robusto em 
posições de gerência média; processos sólidos 
de operação e de gestão que, teoricamente, dão 
o apoio necessário ao líder de primeira gestão; 
BP’s próximas da área; e por aí vai.

Do lado de fora – como consultor, ainda fi co 
impressionado como as organizações deixam 
de considerar que são estes os líderes das 
pessoas que serão os responsáveis diretos 
por produzir, servir, atender, cuidar e resolver 
problemas referentes aos produtos, serviços e 
clientes da empresa. Não investir na liderança 
direta de quem atende o cliente e/ou interfere 
no produto/serviço é apostar em não dar certo!

É durante essa primeira transição - de um 
trabalho técnico para o de primeira gestão - que 
o profi ssional precisará mudar seus valores e 
deverá construir sua identidade de líder. Isso 
toma tempo. Bastante tempo, e em geral as 
empresas querem resultados no curto prazo. É 
por isso que os investimentos deveriam começar 

mesmo antes da promoção.
Essa evolução é árdua. No livro, faço um 

apanhado geral de grandes autores, como 
Ram Charan, Linda Hill e Michael Watkins, e 
aproveito para apresentar um método desen-
volvido por mim, para que o líder de primeira 
gestão busque se aprimorar e ter uma gestão 
mais efetiva, contando ou não com o apoio da 
empresa. 

O método consiste no exercício dos 3D’s: 
Desapegar; Delegar; Desenvolver.

Estas três ações são essenciais para que o líder 
de primeira gestão compreenda seu novo papel. 

Desapegar é deixar de lado as tarefas técni-
cas que estava acostumado a fazer, buscando 
compreender seu novo papel. Para Delegar, o 
líder deve conhecer sua equipe e atribuir as 
atividades de forma a extrair o melhor de cada 
um. Desenvolver é dedicar tempo ao time e per-
ceber as necessidades de treinamento técnico 
e comportamental. Uma coisa leva à outra, por 
isso, os 3Ds acontecem de forma simultânea 
durante o desenvolvimento da liderança. 

Ficou curioso sobre o método? Veja mais 
detalhes lá no livro.

Além das minhas vivências como consultor 
e dos grandes autores sobre o tema, trago 
depoimentos que colhi de profi ssionais que 
ocupam essa primeira posição e também de 
seus superiores diretos e dos RHs. Essa visão 
ampla foi fundamental no mapeamento dos 
maiores desafi os da primeira gestão e ajuda a 
indicar caminhos para lidar com eles. 

Meu objetivo é que o livro seja um norteador, 
com ferramentas práticas para acelerar a curva 
de aprendizagem do novo líder. O check-list 
de perguntas do líder de primeira gestão pós-
-promoção é particularmente útil. Além deste, 

sugiro também algumas perguntas para o RH 
e para o superior direto do líder de primeira 
gestão, buscando construir um caminho de 
transição mais ameno.

Vamos nos falar? Me escrevam: matarazzo@
how2do.com.br 

(*) É autor do livro “Os desafi os da primeira gestão”. É 
Consultor e facilitador, administrador com especialização 

em Consultoria Empresarial pela PUC-SP e MBA em 
Gestão Empresarial pela FGV.  Faz parte da iniciativa Em-
preendedores Compulsivos e é Empreteco pelo SEBRAE/

ONU. É certifi cado em metodologia do Ciclo de Apren-
dizagem Vivencial pelo CEFE International e Didática e 

Prática do Ensino Superior pelo Instituto Nacional de 
Pós-Graduação. É Action Learning Coach pela Wial Brasil 

e Coach formado pela Sociedade Latino Americano de 
Coaching.

O uso consciente de antibióticos 
requer a atuação de diversos atores, 
que vão desde a população em 
geral até profi ssionais da saúde e 
indústria farmacêutica

 Mariana Tokarnia/Agência Brasil 

“Sem uma ação urgente, caminhamos para uma era pós-
-antibióticos, em que infecções comuns e ferimentos leves 
podem voltar a matar”, alerta a Organização Mundial da 

Saúde (OMS).

O uso inadequado de antibióticos faz com que as bactérias se 
alterem, tornando-se resistentes a medicamentos. Infecções como 
pneumonia, tuberculose e gonorreia, estão se tornando cada vez 
mais difíceis e, às vezes, impossíveis de tratar.

A OMS estima que pelo menos 700 mil pessoas morrem por ano 
devido a doenças resistentes a medicamentos antimicrobianos e 
alerta que o número de mortes pode chegar a 10 milhões, a cada 
ano, até 2050, mantido o cenário atual.

“Isso é um problema que tem se tornado cada vez mais grave. 
A resistência bacteriana hoje em dia é considerada uma das 10 
maiores ameaças à saúde pública global. Infecções para as quais 
antigamente a gente tinha tratamento, hoje praticamente não 
temos mais opções”, disse a chefe do Laboratório de Pesquisa em 
Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz, Ana Paula Assef.

A pesquisadora ressalta que vários atores podem contribuir 
para reverter esse cenário. Profi ssionais da saúde podem ter mais 
cuidado e prescrever antibióticos de forma correta e consciente, 

Uso inadequado 
de antibióticos 
aumenta 
resistência de 
bactérias

O uso inadequado de antibióticos faz com que as bactérias se alterem, tornando-se resistentes a medicamentos.

ocnet.com/reprodução

escolhendo melhor o medicamento na hora de receitá-lo. E a 
população também pode se proteger. 

“Muitas vezes acontece de a gente usar o antibiótico que tem no 
armário da vizinha, ou da tia, que falou que usou aquele antibiótico 
para tratar uma infecção parecida. Não pode. A população tem 
que ter essa noção de que antibiótico só pode ser usado, que só 
adianta, para infecções bacterianas. E quem tem que receitar é 
o médico”, afi rmou. 

Relatório da OMS aponta grandes discrepâncias nas taxas 
de consumo entre os 65 países analisados, variando de aproxi-
madamente quatro doses diárias defi nidas (DDD) por cada mil 
habitantes para mais de 64 doses diárias defi nidas por cada mil 
habitantes. A grande diferença no uso de antibióticos em todo 
o mundo indica que alguns países provavelmente estão usando 
antibióticos, enquanto outros podem não ter acesso sufi ciente a 
esses medicamentos que salvam vidas.

No Brasil, a taxa de consumo é 22,75, a maior entre os países 
americanos com dados disponíveis. O país é seguido por Bolívia, 
com taxa de consumo de 19,57 doses diárias defi nidas por cada 
mil habitantes; Paraguai, com 19,38; Canadá, com 17,05; Costa 

Rica, com 14,18; e Peru, com 
10,26.

De acordo com o médico 
infectologista Hélio Bacha, 
grande parte do uso do antibi-
ótico no Brasil, especialmente 
o ambulatorial, é desnecessária. 
“Há uma pressão muito grande 
por parte da população, que 
acha que antibiótico é medi-
cação efi caz para todo tipo de 
infecção e há uma formação 
médica nem sempre adequada 
para distinguir o bom uso do 
antibiótico”, diestacou Bacha, 
que é consultor técnico repre-
sentante da Sociedade Brasilei-
ra de Infectologia no Conselho 
Científi co da Associação Médica 
Brasileira.

Bacha disse que grande parte 
das doenças infecciosas virais 
e mesmo infecções bacterianas 
tem cura espontânea. É preciso, 

portanto, “melhorar a prescrição por parte dos médicos. E isso 
não basta, se não houver consciência coletiva da população. [É 
preciso] melhorar o nível de saber dessa população dos limites 
do uso do antibiótico e das ameaças que isso traz.”

 • A população pode: prevenir infecções, lavando as mãos re-
gularmente, praticando uma boa higiene alimentar, evitando 
contato próximo com pessoas doentes e mantendo atualizado 
o calendário de vacinação. Usar antibióticos apenas quando 
indicado e prescrito por um profi ssional de saúde. Seguir a 
prescrição à risca. Evitar reutilizar antibióticos de tratamentos 
prévios que estejam disponíveis em domicílio, sem adequada 
avaliação de profi ssional de saúde. Não compartilhar antibi-
óticos com outras pessoas.

 • Profi ssionais de saúde podem: prevenir infecções ao garantir 
que as mãos, os instrumentos e o ambiente estejam limpos. 
Manter a vacinação dos pacientes em dia. Quando uma infec-
ção bacteriana é suspeita, realizar culturas e testes bacterianos 
para confi rmá-la. Prescrever e dispensar antibióticos apenas 
quando realmente forem necessários. Prescrever e dispensar 
o antibiótico adequados, assim como sua posologia e período 
de utilização.

 • Os gestores em saúde podem: implantar um robusto plano de 
ação nacional para combater a resistência aos antibióticos. 
Aprimorar a vigilância às infecções resistentes aos antibióticos. 

  Reforçar as medidas de controle e prevenção de infecções. Re-
gulamentar e promover o uso adequado de medicamentos de 
qualidade. Tornar acessíveis as informações sobre o impacto 
da resistência aos antibióticos. Incentivar o desenvolvimento 
de novas opções de tratamento, vacinas e diagnóstico.

 • O setor agrícola pode: garantir que os antibióticos dados 
aos animais – incluindo os produtores de alimentos e os de 
companhia – sejam usados apenas no tratamento de doen-
ças infecciosas e sob supervisão de um médico veterinário. 
Vacinar os animais para reduzir a necessidade do uso de 
antibióticos e desenvolver alternativas ao uso de antibióticos 
em plantações.

  Promover e aplicar boas práticas em todos os passos da pro-
dução e do processamento de alimentos de origem animal 
e vegetal.Adotar sistemas sustentáveis com melhor higiene, 
biossegurança e manejo dos animais livre de estresse. Im-
plementar normas internacionais para o uso responsável de 
antibióticos estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde 
Animal, FAO e OMS.

 • A indústria da saúde pode: investir em novos antibióticos, 
vacinas e diagnósticos. 

A resistência bacteriana é considerada uma das 10 maiores ameaças
à saúde pública global.

m
ed

ic
in

a.
sa

/re
pr

od
uç

ão


	pagina_01_ed_4004
	pagina_02_ed_4004
	pagina_03_ed_4004
	pagina_04_ed_4004
	pagina_05_ed_4004
	pagina_06_ed_4004
	pagina_07_ed_4004
	pagina_08_ed_4004

