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Superconectada, esta 

geração prefere se 

relacionar por meio de 

plataformas digitais.

Nunca se falou tanto de 
uma geração quanto 
a dos millennials, ou 

“geração do milênio”. O recorte 
geracional varia um pouco de 
um instituto de pesquisa para 
o outro, mas, em geral, estão 
neste grupo as pessoas nasci-
das entre o fi nal da década de 
1970 e segunda metade dos 
anos 1990. 

Por pertencerem a uma 
geração que cresceu com a 
internet, os millenials têm 
uma relação muito forte com 
a tecnologia e o mundo virtual, 
e usam dispositivos pessoais - 
especialmente smartphones 
- para comunicação, trabalho 
e lazer. A conectividade, para 
eles, é uma forma de vida. 

A interação no mundo digital 
é intensa: de acordo com uma 
pesquisa do Pew Research 
Center, realizada nos Estados 
Unidos, 75% deles têm perfi l 
em redes sociais, ante 50% da 
geração X, e 30% dos baby boo-
mers, as gerações anteriores. 
Os millennials também são os 
que mais usam o celular para 
mandar mensagens de texto 
(88%). 

Autoatendimento é o prefe-
rido - E o que isso tem a ver 
com o atendimento ao cliente? 
Tudo. Os millennials foram a 
principal geração a exigir das 
empresas uma nova postura 
na relação com o consumidor, 
puxando as mudanças que 
temos visto nos últimos anos. 

Eles preferem o atendimento 
online, geralmente via redes 
sociais, por ser mais conve-
niente e aderente aos seus 
hábitos de vida. A última coisa 

que uma pessoa desta geração 
quer é fazer uma ligação para 
conseguir solucionar um pro-
blema. Ou, pior ainda, ter de 
resolver pessoalmente. 

Para um consumidor com um 
perfi l tão digital, o atendimento 
precisa ser rápido. Tão ruim 
quanto ter de dar um telefo-
nema e ouvir uma musiquinha 
de espera é aguardar horas por 
uma resposta nas redes sociais. 
Para se ter ideia, uma pesquisa 
da empresa de software Sales-
force apontou que 25% dos 
millennials têm a expectativa 
de uma resposta em menos de 
10 minutos quando entram em 
contato por meio das principais 
redes. 

Chatbots estão em alta - 
Diante deste cenário, os cha-
tbots acabam sendo uma das 
principais formas de interação 
com este público, uma vez 
que são ferramentas online 
e habilitadas a prestar aten-
dimento instantâneo. O que 
muitas empresas já notaram é 
que a disposição deste grupo 
de pessoas em interagir com 
chatbots vai além do SAC, 
criando oportunidades claras 
de venda, desde que o robô 
esteja preparado para prestar 
o serviço com efi ciência. 

A pesquisa “Messaging and 
Chatbots in Local”, feita nos 
Estados Unidos, revelou que 
52% dos millennials estão in-
teressados em usar um chatbot 
para serviços locais, como mar-
car um horário ou se matricular 
em um curso. Não por acaso, 
é cada vez maior o número de 
marcas que investem nessa 
tecnologia de relacionamento 
com cliente. 

(*) - É diretor comercial na Inbenta 
no Brasil, empresa que auxilia o 

relacionamento online das marcas 
com seus clientes. 

O que os millennials 
esperam do atendimento 

ao cliente 
Cassiano Maschio (*)
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: CARLOS EDUARDO CAMARGO DERRICO, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, empresário, natural de Tatui, SP, no dia (04/10/1990), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Paulo 
Derrico e de Stela Maria Souza Camargo Derrico. O pretendente: PEDRO 
LUIZ ROSSANI CAVAIAR MEDEIROS NICOLAU, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresário, natural de Luiziânia, SP, no dia (18/07/1988), residente 
e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Nicolau 
do Carmo e de Vanda Cavaiar Nicolau.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: DJAIR DIAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
expedição,nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 20/10/1967, residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nildo de Souza e de Anita Dias de 
Souza. A pretendente: IVONETE NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Vicente, SP, no dia 12/03/1964, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Constancio Nascimento e de Maria Agostinha 
de Jesus Nascimento.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 14/12/1973, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ailton dos Santos e de Geralda Maria dos Santos. A pre-
tendente: VIVIANE MATHIAS, estado civil solteira, profi ssão economista, nascida nesta 
Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 12/04/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ailson Mathias e de Marlene Piola Mathias.

O pretendente: MUSTAPHA BOUZALOUF, estado civil solteiro, profi ssão orientador sócio 
educativo, nascido em Zagora, Marrocos, no dia 23/05/1983, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mbarek Ben El Houssine e de Fatna Bent Abdelkader. 
A pretendente: EMMA YESENIA CABANILLAS BLANCO, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica em enfermagem, nascida em La Libertad, Peru, no dia 13/08/1983, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Segundo Cabanillas Morales e de 
Brigida Blanco Zambrano.

O pretendente: BENTO CARLOS LEOPOLDO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nnesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 15/11/1959, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Bento Leopoldo e de Maria Ercilia Constatino Leopoldo. 
A pretendente: SANDRA CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
salgadeira, nascida em Aurelino Leal, BA, no dia 29/07/1972, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Celidalva Maria de Souza.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE ALVARENGA FREIRE, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 
26/05/1977, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco 
Antonio de Alvarenga Freire e de Arlete Romano de Alvarenga Freire. A pretendente: 
STEPHANIE CARVALHO FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão modelo, nascida 
nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 07/02/1995, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augusto Ferraz Gomes e de Vera Lucia 
Carvalho dos Santos.

O pretendente: CLEILDO VITAL DOS SANTOS, nascido em Tacaratu - PE, no dia 
26/04/1987, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vital dos Santos e de Áurea Maria dos Santos. 
A pretendente: EDIJANE MARIA DA CONCEIÇÃO, nascida em Tacaratu - PE, no dia 
23/05/1981, estado civil solteira, profi ssão agente operacional, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elza Maria da Conceição.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CLEBISON RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: preparador de 
prensas, estado civil: divorciado, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 20/11/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Lima dos Santos e de 
Maria Albina Rodrigues. A pretendente: LEANDRA FERREIRA DE JESUS, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Jussari, Munic. de Itabuna, BA, 
data-nascimento: 26/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Custódio Porfírio de Jesus e de Elialva Ferreira dos Santos.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: PAULO DANIEL ALVES BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em Jaguarabe - CE (Registrado no Distrito de Mapuá) 
no dia (23/02/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco Assis Barboza e de Maria do Socorro Alves Barboza. A pretendente: ANNA 
KILVIA NUNES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jaguaribe - CE 
(Registrado no 1º Ofício), no dia (30/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ieudes Nunes e de Maria Cleide de Lima Nunes.

O pretendente: JULIANO BEZERRA DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista de frios, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/04/2000), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Nascimento de Siqueira 
e de Quitéria de Oliveira Bezerra. A pretendente: ELISÂNGELA DA PAZ BORBA, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(16/01/1979), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Antonio Borba Filho e 
de Gracimei da Paz Borba. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º 
Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA DOS ANJOS, estado civil solteiro, profis-
são auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(27/01/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Romildo Fernandes dos Anjos e de Silvana Oliveira dos Anjos. A pretendente: MAELY 
SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (08/01/1997), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de José Maria dos Santos e de Solange Aparecida 
de Souza dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: SAMUEL DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão pizzaiolo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 01/09/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Aparecido Donizete Silvestre de Souza e de Maria Cristina Rosa de Souza. A 
pretendente: JULIANA OLIVEIRA LEOPOLDO, estado civil solteira, profi ssão corretora, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 04/09/1985, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Bento Carlos Leopoldo e de Georgia Oliveira Leopoldo.

O pretendente: DANIEL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/03/1987, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Antonio da Silva e de 
Izilda Soares Petrella da Silva. A pretendente: SAMIRA LOBO AURELIANO, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 15/02/1989, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Wagner Aureliano 
e de Teresinha Aparecida Lobo. Obs.: Cópia do Edital para ser Afi xado no RCPN do 8º 
Subdistrito de Santana, Nesta Capital, onde Reside a Contraente.

O pretendente: RAFAEL MARRA GOUVÊA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Guarulhos, SP (1º Subdistrito), no dia 09/08/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ricardo de Araujo Gouvêa e de Cristina 
Gonçalves Marra Gouvêa. A pretendente: PALOMA LUCATO CHAGAS DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 
22/12/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Anfi lófi o 
Chagas de Almeida e de Edna Peres Lucato de Almeida.

O pretendente: DIOGO DA PAIXÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/04/1992, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio da Paixão Silva e de Ana Teresa Gomes da Paixão Silva. 
A pretendente: LARISSA MARTINS CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 29/06/1996, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair Cordeiro e de Nadia Cristina Baptista Martins Cordeiro.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão repre-
sentante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/03/1953, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ary Ribeiro e de Ytil Ribeiro. A pretendente: 
MARTA GIANSANTE AZEVEDO, estado civil d ivorciada, profi ssão aposentada, nascida 
em Três Fronteiras, SP, no dia 17/10/1954, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Escobar de Azevedo e de Thereza Giansante de Azevedo.

O convivente: GUSTAVO ALONSO LOPEZ ZEBALLOS, estado civil viúvo, profi ssão 
médico, nascido na Bolivia, no dia 30/10/1940, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cesar Gil Lopez e de Maria Zeballos de Lopez. A convivente: 
CARMELINA ELIZABETH PRASNIESKI, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Laranjeiras do Sul, PR (1° Ofício), no dia 28/05/1960, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ladislau Prasnieski e de Iadviga Prasnieski. 
Obs.: Conversão de uniao estável em casamento.

O pretendente: WESLEY RICARDO AVELINO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia (18/07/1998), residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Ricardo Avelino dos Santos e de Dirce 
Maria de Lima. A pretendente: JAIANE CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão subgerente, nascida em Teotônio Vilela - AL, no dia (17/08/1998), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de George dos Santos e de Maria 
José Correia da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do muni-
cípio de Itaquaquecetuba, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALESSANDRO APARECIDO MEIRELES, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (14/04/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genesco Gonçalves Meireles e 
de Marcia Aparecida Barreto. A pretendente: ANA CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Jaboatão - PE (Registrada 
no 3º Distrito de Cavaleiro), no dia (31/01/1995), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Alves dos Santos e de Dinar Araujo da Silva.

O pretendente: FERNANDO JACOB DE PAULO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(22/11/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Gilberto Jacob de Paulo e de Maria José de Paulo. A pretendente: ANA CARLA DA 
SILVA CRUZ, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida nesta 
Capital, Tucuruvi - SP, no dia (09/06/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Herminio Oliveira da Cruz e de Maria Aparecida da Silva Cruz.

O pretendente: FABIO ENOCA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (13/08/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito Enoca e de Giuliani da Silva Santos Enoca. 
A pretendente: SIMONE DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão bordadeira, nasci-
da nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (20/09/1975), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Sebastião da Silva e de Clarice de Jesus Silva.

O pretendente: FRANCISCO ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Pedra Branca - CE, no dia (08/11/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Carlos Pereira e 
de Maria de Fátima de Oliveira. A pretendente: ANTONIA ROSILENE RODRIGUES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de saúde bucal, nascida em 
Pedra Branca - CE, no dia (13/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João Rodrigues da Silva e de Aldenora Rodrigues da Silva.

O convivente: RALF ROBERVANE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Diamantina - MG (Registrado no Distrito de Senador Mourão), no 
dia (09/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antônio Custódio dos Santos e de Izilda Ramos Borges Santos. A convivente: CARLA 
CRISTINA ALACOQUE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/08/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Augusto dos Santos e de Maria de Fátima 
Silva dos Santos. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

Luciana Ribeiro/ANSA

Pela primeira vez, o país será 
sede na América do Sul da Copa 
do Mundo de Tiramisù e abriga-
rá eliminatórias do torneio, que 
escolhe a melhor receita do tra-
dicional doce, feito de biscoito, 
queijo mascarpone, ovos, café, 
cacau em pó e açúcar. 

A pré-seleção ocorrerá no 
próximo dia 22, na unidade de 
gastronomia do Centro Euro-
peu, em Curitiba. Confeiteiros 
amadores enviaram suas recei-
tas pelo site ofi cial do evento, e 
20 concorrentes serão escolhi-
dos para preparar a versão clás-
sica do tiramisù, com somente 
os seis ingredientes originais, 
que serão fornecidos pelos 
organizadores. A sobremesa 
será avaliada por especialistas 
brasileiros, além dos dois cam-
peões da Tiramisù World Cup 
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Tiramisù: copa do mundo 
elegerá o melhor do Brasil

Considerado um dos doces italianos mais amados no mundo, o tiramisù é tema de uma competição 
internacional que promete desafi ar os confeiteiros amadores do Brasil

2019, vindos da Itália.
Os confeiteiros que produ-

zirem os dois melhores do-
ces estarão automaticamente 
classifi cados para a seleção 
nacional da Copa do Mundo de 
Tiramisù, que ocorrerá em julho 
de 2020, também em Curitiba. 
Além disso, o primeiro colocado 
ganhará um curso de confeita-
ria no Centro Europeu. Com 
apoio do Consulado-Geral da 
Itália em Curitiba e da Câmara 
de Comércio Ítalo-Brasileira 
do Paraná, a competição é 
idealizada pela empresa Twis-
sen, especializada em turismo 
gastronômico. 

O nome do famoso doce pro-
vém da expressão em italiano 
“tirami sù”, que signifi ca algo 
como “puxe-me para cima” 
ou “levante-me”.     Diversas 
regiões da Itália se consideram 
criadoras da sobremesa.

O nome provém da expressão em italiano “tirami sù”, que 

signifi ca algo como “puxe-me para cima” ou “levante-me”.

Entre as muitas histórias de 
seu surgimento, há uma que diz 
que o doce foi criado em um or-
fanato de uma pequena cidade 
italiana com a intenção de dar 

energia às crianças do local. A 
receita chegou ao Brasil com 
os imigrantes e precisou ser 
adaptada pela falta de alguns 
ingredientes.

A proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que re-
formula o pacto federativo, 
enviada na última terça-feira 
(5) ao Senado, não altera as 
regras do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), escla-
receu ontem (7) o Ministério 
da Economia. Em nota ofi cial, 
a pasta explicou que a PEC 
propõe retirar da Constituição 
um artigo sem efeito.

O comunicado enfatizou que 
o BPC, por ser um benefício 
assistencial, é regulado pelo 
artigo 203 da Constituição, 
vinculado ao salário mínimo 
e corrigido todos os anos pela 
inflação. Nos últimos dias, 
surgiram interpretações de 
que a proposta de retirada do 
artigo 58, que consta da PEC, 
poderia desvincular o BPC do 

Pacto Federativo não altera regras para o BPC

salário mínimo.
Segundo o Ministério da 

Economia, artigo 58 do Ato 
das Disposições Constitu-

cionais Transitórias trata de 
uma regra de correção de 
aposentadorias que vigorou da 
promulgação da Constituição, 

em 1988, até a edição de duas 
leis específi cas sobre o tema 
(8.212 e 8.213), em 1991.  
“Como o artigo 58 não tinha 
mais valor, de modo a evitar 
que houvesse qualquer dúvi-
da, o governo limpa esse texto 
que não estava mais em vigor, 
uma vez que a regulamentação 
já tinha sido feita há 28 anos”, 
destacou a pasta.

Nos últimos dias, diversas 
interpretações de economistas 
e de legisladores consideravam 
que a retirada do artigo 58 
poderia impactar a correção 
do BPC. O Ministério da Eco-
nomia esclareceu que o artigo 
58 trata apenas de benefícios 
previdenciários (aposenta-
dorias, auxílios e pensões) e 
não abrange o BPC, que é um 
benefício assistencial (ABr).

Nos últimos dias, surgiram interpretações de que a proposta 

de retirada do artigo 58, que consta da PEC
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