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“Talento é quando um 
atirador atinge o alvo 
que os outros não 
conseguem. Gênio é 
quando um atirador 
atinge o alvo que os 
outros não vêem”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão
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A Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) prevê 

uma alta de 9,8% na receita do 
setor em 2020, na comparação 
com 2019. A expectativa é que 
o Valor Bruto de Produção 
(VBP), índice que mede a 
receita “dentro da porteira”, 
totalize cerca de R$669,7 
bilhões. Para o Produto In-
terno Bruto (PIB) do setor a 
previsão é de um crescimento 
de 3% em 2020.

De acordo com a entidade, 
o carro-chefe do faturamen-

Setor agropecuário prevê 
faturamento de R$670 
bilhões em 2020

to será a agropecuária, com 
previsão de crescimento de 
14,1%, equivalente a R$ 265,8 
bilhões. Na avaliação da CNA, 
a perspectiva de aumento da 
produção fará com que 2020 
seja considerado “o ano do se-
tor”. No caso da carne bovina, 
a expectativa é de expansão de 
22,2% no VBP, atingindo recei-
ta de R$129,1 bilhões. Já para 
os suínos, espera-se aumento 
de 9,8% do VPB. A pecuária 
de leite deverá crescer 7,5% o 
VPB; e o frango, 7,1%.

De acordo com o superin-

tendente técnico da CNA, 
Bruno Lucci, “o produtor [de 
carne] vai reagir, estimulado 
pelo preço, e investirá em 
tecnologia pare ganhar em 
escala”. Segundo ele, com isso, 
“não faltará carne no mercado 
brasileiro”. Em 2020, o VBP 
da agricultura deverá crescer 
7,2%, alcançando R$ 403 
bilhões. O principal destaque 
fi cará com a soja,com previsão 
de alta de 14,1%, encerrando o 
ano agrícola (que vai de agosto 
a julho) com um lucro de R$ 
165,2 bilhões. 

O produtor vai investir em tecnologia para ganhar em escala, e com isso,

‘não faltará carne no mercado brasileiro’.

Ao apresentar o balanço 
de previsões, o presidente da 
CNA, João Martins, informou 
que a entidade está preocupada 
com as desigualdades sociais 
observadas no setor. “Menos 

de 10% dos agricultores detêm 
84% da renda do setor. Isso 
mostra que poucos estão se 
benefi ciando da pungência do 
setor”, alertou. 

Para diminuir essa distorção, 

a CNA pretende facilitar o 
acesso à assistência técnicas a 
esses produtores. A expecta-
tiva é que esta medida resulte 
na “criação de uma nova classe 
média no setor” (ABr).

Impostômetro em R$ 2,3 trilhões
Os brasileiros terão pago R$ 2,3 

trilhões em tributos desde o início 
de 2019. O valor será atingido 
hoje (5)), às 11h, de acordo com 
o Impostômetro da Associação 
Comercial. O número corresponde 
ao total pago para a União, estados 
e municípios na forma de impostos, 
taxas, multas e contribuições. Em 
2018, o painel apontou esse mesmo 
valor 14 dias mais tarde, no dia 
19, mostrando que a arrecadação 
subiu de um ano para outro.

A Força Nacional de Se-
gurança Pública vai apoiar a 
Funai nas ações de garantia 
da integridade física e moral 
dos povos indígenas e dos 
servidores da Funai, na Terra 
Indígena Vale do Javari, no es-
tado do Amazonas, de acordo 
com portaria publica na edição 
de ontem (4) do Diário Ofi cial 
da União.

Os militares permanecerão 
na região por 180 dias a contar 

desta sexta-feira (6), até 2 de 
junho de 2020, com possibi-
lidade de prorrogação. Eles 
atuarão em caráter episódico e 
planejado e terão apoio logísti-
co da Funai, que deverá dispor 
da infraestrutura necessária à 
Força Nacional. 

O contingente a ser disponi-
bilizado obedecerá ao planeja-
mento defi nido pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(ABr).

Garantia da integridade dos povos indígenas na Terra Indígena 

Vale do Javari.

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou ontem (4) que caberá 
ao Congresso decidir se man-
tém ou não o dispositivo que 
prevê a extinção de municípios 
na proposta em tramitação no 
Legislativo.

“Um município que arrecada 
R$ 1 mil por mês, [mas] tem 
uma despesa de R$ 10 mil, é 
um município defi citário. Ago-
ra, não é ponto de honra, não. 
O Congresso tem liberdade”, 
afi rmou em frente ao Palácio 
do Alvorada, residência ofi cial 
do presidente.

A medida propõe a extinção 
de municípios que não atingi-
rem, em 2023, o limite de 10% 
dos impostos sobre as receitas 
totais e que tenham população 
de até cinco mil habitantes. 
Porém, desde que chegou ao 
Senado, onde começou a tra-

Para Bolsonaro, decisão caberá aos parlamentares.

O índice de desmatamento na 
Amazônia Legal cresceu 212% 
no mês de outubro, na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado, indicando a 
manutenção da tendência de 
alta nas taxas de devastação 
da floresta. O número está 
em um relatório divulgado na 
terça-feira (3) pelo Instituto do 
Homem e do Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon), ONG 
sediada em Belém e que for-
nece indicadores mensais de 
desmatamento.

Incêndio fl orestal perto de Rio 

Branco, no Acre.

A presidente da CCJ do Se-
nado, senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), anunciou que a 
próxima reunião do colegiado, 
na terça-feira (10), terá como 
primeiro item da pauta o pro-
jeto que altera o Código de 
Processo Penal para disciplinar 
a prisão após condenação em 
segunda instância. O anúncio 
foi feito depois que a senadora 
analisou um manifesto apre-
setado pelo senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) 
com assinaturas de 43 dos 81 
senadores. 

No documento o grupo pedia 
que a senadora pautasse a vota-
ção da proposta que já teve re-
latório lido na CCJ. “O que não 

Reunião da CCJ, com a presença do ministro da Justiça, Sergio 

Moro, e do ministro do STJ, Herman Benjamin.

A ministra do Meio Ambiente 
do Chile, Carolina Schmidt, 
pediu que os países utilizem o 
potencial dos oceanos para en-
frentar o aquecimento global. 
Ela falou em um simpósio du-
rante a COP25, a conferência da 
ONU sobre o clima, em Madri. 
Disse que os oceanos represen-
tam dois terços da superfície da 
Terra e que sua capacidade de 
armazenar dióxido de carbono 
(CO²) deveria ser refl etida nas 
metas nacionais para a redução 
da emissão de gases causadores 
do efeito estufa.

Pesquisadores explicaram 
que o CO² capturado pelos 
oceanos e ecossistemas cos-

teiros é chamado de “carbono 
azul” e que aumentar seu vo-
lume seria uma forma eficaz 
de enfrentar as mudanças 
climáticas. A conferência 
teve início na segunda-feira 
(2) com uma reunião de lí-
deres de mais de 30 países e 
territórios. 

Os participantes se compro-
meteram a agir nos termos do 
Acordo de Paris, que deverá 
ser implementado no ano que 
vem. Os líderes dos maiores 
emissores dos gases causado-
res do efeito estufa, incluindo 
Estados Unidos, China, Índia 
e o Japão, não participam do 
encontro (NHK/ABr). 

Os oceanos colaboram para a redução da emissão de gases 

causadores do efeito estufa.
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Marcelo Camargo/ABr

Ascom/2º Distrito Naval

Extinção de municípios não é
“ponto de honra”, diz Bolsonaro

des. Desses, 1.217 (97%) não 
atingiriam o limite de 10% dos 
impostos sobre suas receitas 
totais. Para Bolsonaro, a fusão 
de municípios poderá ajudar 
na melhor aplicação de recuros 
públicos. 

“Se o município tem renda 
própria vai continuar sem 
problema nenhum. Mas tem 
município que [a renda] não dá 
pra pagar a folha de vereadores. 
Eu não quero tirar emprego de 
vereador, mas não dá. Dá para, 
ao fundir, ter um pouco mais 
de recurso e aplicar no que 
interessa no município. Não é 
perseguir vereador nem prefei-
to. E não vai ser extinto o mu-
nicípio, ele vai ser incorporado 
por outro. Alguns acham que 
vai ser feita ali uma derrubada. 
Não, vai ser um distrito de um 
[outro] município ali” (ABr).  

mitação, o texto e os critérios 
propostos recebeu críticas de 
organizações como a Confede-
ração Nacional dos Municípios 
que realizou um estudo sobre 
a proposta.

Os municípios com até 50 
mil habitantes correspondem 
a 87,9% do território. Os que 
têm população de até cinco mil 
habitantes totalizam 1.252, o 
equivalente a 22,5% das cida-

Chile defende 
importância dos 

oceanos na COP25

Força Nacional vai 
garantir segurança
de povos indígenas

Tomaz Silva/ABr

Comissão do Senado 
pauta votação de 
segunda instância

Desmatamento na 
Amazônia cresce

mais de 200% 

nos cabe nesse momento, com 
base no que está no Regimento 
Interno e no que ouvimos da 
sociedade, é a omissão e muito 
menos esquecermos que esse 
é um sistema bicameral”, disse 
Simone Tebet.

A decisão contraria um acor-
do feito entre os presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia; do 
Senado, Davi Alcolumbre, e 
líderes das duas Casas. Pelo 
entedimento, o Senado desis-
tiria de avançar no projeto para 
apoiar a PEC do deputado Alex 
Manente (PEC 199/19) sobre 
o tema. À época, o argumento 
utilizado era o de que a apro-
vação da proposta com mais de 
50 votos favoráveis na CCJ da 
Câmara foi uma demonstração 
de que a Casa pode avançar na 
matéria. 

Apesar do acordo, nesse 
mesmo dia, vários senadores 
saíram da reunião dizendo que 
não concordavam em disistir 
de seguir com a discussão da 
proposta do Senado, que tem 
tramitação mais simples e 
célere já que não depende de 
dois turno de votação e quórum 
qualifi cado, como ocorre com 
uma PEC (ABr).

Segundo o Imazon, o Sistema 
de Alerta de Desmatamento, 
ferramenta de monitoramento 
baseada em imagens de satéli-
tes e criada em 2008, detectou 
583 km² de destruição na Ama-
zônia Legal em outubro. Isso 
representa uma alta de 212% 
em relação ao mesmo mês de 
2018, quando o índice havia 
sido de 187 km². A derrubada da 
fl oresta se concentrou sobretu-
do no Pará (59%), seguido por 
Mato Grosso (14%), Rondônia 
(10%), Amazonas (8%), Acre 
(6%), Roraima (2%) e Amapá 
(1%).

Já a degradação na Amazô-
nia, que mede o “distúrbio par-
cial provocado pela extração 
de madeira ou por incêndios”, 
totalizou 618 km², crescimento 
de 394% em relação ao mesmo 
período de 2018. A degradação 
ocorreu majoritariamente no 
Mato Grosso (74%), mas tam-
bém apareceu no Pará (17%), 
em Rondônia (7%), no Amazo-
nas (1%) e em Tocantins (1%).

As taxas de desmatamento 
medidas pelo Imazon registram 
altas seguidas desde julho, mas 
o crescimento de outubro é 
o maior do ano até aqui em 
termos proporcionais. No acu-
mulado dos 10 primeiros meses 
de 2019, o índice de destruição 
é de 5,6 mil km², crescimento 
de 24% em relação ao mesmo 
período de 2018 (ANSA).
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OPINIÃO
Robôs investidores: 
realidade ou fi cção?

Poderia muito bem 

ser uma cena de fi cção 

há algumas décadas, 

mas é algo que já 

está acontecendo com 

frequência em diferentes 

setores da sociedade. 

Robôs e programas de 
computadores estão 
cada vez mais inteligen-

tes e são capazes de executar 
tarefas complexas que impac-
tam a vida das pessoas. Apesar 
de um pouco assustador, esse 
movimento também pode ser 
visto como algo bastante positi-
vo. Afi nal, auxiliar pessoas com 
uso de tecnologia e inteligência 
artifi cial pode trazer diversos 
benefícios para a vida delas.

Um bom exemplo disso é o 
que está acontecendo atual-
mente no mercado fi nanceiro, 
uma área que até então tirava 
o sono de muita gente. 

O surgimento das fi ntechs 
e plataformas digitais trouxe-
ram democratização ao setor 
e novas oportunidades aos 
brasileiros, que de acordo com 
a pesquisa Global Consumer 
Insights, realizada pela PWC, 
são os maiores interessados em 
contar com assistentes virtuais 
para ajudá-los em diferentes 
tarefas do dia a dia. 

As ferramentas de gestão de 
investimentos já possibilitam 
consolidar seus investimen-
tos de forma automatizada, 
acompanhar a evolução de 
seu patrimônio e mensurar a 
performance de sua carteira 
de ativos. 

Entretanto, o mercado fi nan-
ceiro ainda pode ser bastante 
complexo e traz diversas parti-
cularidades. É preciso lembrar 
que a “melhor estratégia” 
sempre dependerá de seu 

perfi l e objetivos pessoais. Se 
robôs pudessem executar com 
excelência estratégias de in-
vestimentos, todas as pessoas 
fi nanceiramente seriam bem-
-sucedidas e não precisariam 
se preocupar com suas contas. 

Portanto, contar com o apoio 
e suporte de um consultor 
fi nanceiro, combinado ao uso 
destas tecnologias, para fazer a 
gestão de seus investimentos, 
pode ser a melhor opção!

A preocupação em relação 
ao uso de gestores digitais de 
investimentos ainda passa pela 
questão da segurança. Afi nal, 
meus dados estão seguros? 
Quem teria acesso a essas 
informações e como seriam 
utilizadas? 

O compartilhamento de 
dados já faz parte da nossa 
realidade e é somente com a 
análise de comportamentos e 
padrões que poderemos ser 
tratados com singularidade. 
A parte boa é que a maioria 
das soluções atualmente já 
utilizam rigorosos protocolos 
de segurança e criptografi a 
de dados. 

Em resumo, o surgimento de 
robôs e novas tecnologias não 
deve ser visto como algo pre-
ocupante, mas sim como uma 
alternativa para as pessoas me-
lhorarem seus rendimentos e 
diminuírem suas inseguranças 
em um setor complexo por na-
tureza. Imaginar que máquinas 
possam substituir investidores 
pode até render boas cenas de 
fi cção para o cinema. 

No mundo real, são apenas 
os assistentes necessários para 
trazer transparência e garantir 
que todos possam fazer ter 
condições de obter maiores 
lucros no futuro.

 
(*) - É economista e fundador do 

Fliper App.

Renan Georges (*)
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News@TI
Inovação leva o Serpro ao protagonismo na 
transformação digital

@ O Serpro é uma empresa que tem no seu DNA a marca da ino-
vação. Isso é facilmente constatado ao observar que, quando 

da sua criação, em 1º de dezembro de 1964, revolucionou o modo 
como a Fazenda Nacional tratava os dados, até então mecanizados, 
passando a processá-los automaticamente. Agora, ao completar 55 
anos, o Serpro se reinventa, passando a ser uma empresa de inteli-
gência de soluções tecnológicas inovadoras. “A empresa conquistou 
a posição de protagonismo na transformação digital tanto do governo 
quanto da sociedade, com a energia do seu capital intelectual, os seus 
empregados", destacou o diretor de Relacionamento com Clientes do 
Serpro, André de Cesero, durante a cerimônia em comemoração do 
aniversário da empresa, ocorrida no dia 3 de dezembro, em Brasília 
e nas localidades onde o Serpro possui regionais.

Uso de Inteligência Artifi cial e Machine Learning 
estão aumentando a efi ciência do marketing digital

@Nos últimos anos, o Marketing Digital defi nitivamente se tornou 
uma das maneiras mais práticas na oferta de experiências per-

sonalizadas, relevantes e oportunas no relacionamento entre marcas 
e consumidores, mas nos últimos anos tem percebido uma forte 
queda na sua efetividade, uma vez que 70% dos usuários da internet 
consideram anúncios digitais cada vez mais invasivos. Esse dado foi 
retirado de um estudo encomendado pela Rakuten Marketing con-
duzido pela Harvard Business Review Analytics Services que aponta 
o uso de Machine Learning (ML) e Inteligência Artifi cial (IA) como 
o fator principal na recuperação da credibilidade das estratégias de 
marketing digital. Segundo a análise que trouxe alguns números de 
pesquisa realizadas nos últimos dois anos, mais de 60% dos clientes 
pararam de fazer negócios com pelo menos uma empresa devido a 
uma experiência ruim que tiveram. Neste levantamento em especial 
realizado em 2017 com 25 mil consumidores em 33 países, , todas as 
categorias de serviços tiveram um aumento médio de 2,8% no índice 
de frustração dos clientes com as práticas de marketing e venda. Os 
motivos variam: não cumprimento de promessas, processamento 
inadequado de informações pessoais, entre outros (https://rakuten-
marketing.com/pt-br/content/hbr-marketer-and-machine/).

LastPass oferece experiência livre de senhas

@A LogMeIn Inc. (Nasdaq:LOGM) anuncia  a próxima grande 
atualização de sua solução recém lançada, o LastPass Identity, 

que introduz novas maneiras de funcionários acessarem seu trabalho 
sem depender de uma senha. Esta versão marca a próxima fase da 
estratégia de longo prazo da empresa para redefi nir a identidade na 
nuvem e expandir o LastPass for Business em uma oferta completa 
de identidade. Com base em sua tecnologia de gerenciamento de 
senha corporativa líder do setor, o LastPass Identity agora oferece 
uma experiência completa de login sem senha para funcionários em 
aplicativos, VPNs e dispositivos (PCs, Macs, e dispositivos móveis 
Android e iOS) por meio de autenticação biométrica nativa do dispo-
sitivo, logon único e integrações de identidade federada, ao mesmo 
tempo em que fornece à TI controle completo sobre todos os pontos 
de acesso (https://www.lastpass.com/solutions/passwordless-access). 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Entenda a importância
da visibilidade em tempo real

para uma estratégia de segurança

Carlos Rodrigues (*)

Os ataques cibernéticos hoje vêm 
tanto de fora quanto de dentro da 
empresa, e a superfície de ataque 

continua a crescer com a migração de 
aplicações para a nuvem e a adoção da In-
ternet das Coisas. Além disso, a integração 
de sistemas de negócio, TI e tecnologias 
operacionais está fazendo com que as em-
presas tenham de repensar radicalmente o 
modo como usam os recursos tecnológicos 
para transformar a efetividade e a efi ciência 
das operações.

Na medida em que a transformação digital 
cria novas oportunidades para as ameaças 
cibernéticas, é natural que a segurança 
digital se torne uma prioridade para os 
negócios, que precisam estar atentos aos 
pontos cegos que tornam os cenários ainda 
mais desafi adores para os profi ssionais de 
segurança da informação.

Neste contexto, como as empresas po-
dem identifi car todas as vulnerabilidades 
e agir de forma proativa para remediá-las? 
A resposta está na visibilidade total para o 
time de segurança. Isso signifi ca que é pre-
ciso contar com monitoramento contínuo, 
com dados em tempo real das atividades 
relacionadas a ativos de alto valor – ou seja, 
os mais visados pelos hackers, como dados 
bancários ou de propriedade intelectual.

Como os hackers vão sempre explorar o 
caminho mais fácil para invadir o perímetro 
e então vão se mover lateralmente pela or-
ganização, a visibilidade deve incluir todos 
os ativos gerenciados e não gerenciados 
(como shadow IT, sistemas legados e IoT) 
e todos os caminhos de comunicação asso-
ciados. É preciso eliminar os pontos cegos 
para que as ameaças deixem de explorar 

esses meios.
Além disso, a visibilidade dos processos 

e das atividades da rede é crítica para de-
tectar violações de regras e políticas, bem 
como comportamentos suspeitos. Uma 
ferramenta de defesa importante nesse 
caso inclui os sistemas automatizados de 
detecção, que buscam ameaças de forma 
proativa e oferecem insights para investigar 
ou remediar ameaças para reduzir os danos 
nos casos de uma invasão, bloqueando a 
ação dos cibercriminosos antes que os 
dados sejam roubados.

Para isso, as soluções de segurança 
precisam ser implementadas para coletar 
os dados relevantes ao longo de todo o 
ambiente, garantindo o entendimento de 
cada comunicação em cada porta. Neste 
contexto, os algoritmos de machine-

Suntech

-learning podem levar a estratégia além, 
permitindo antecipar as ações dos hackers 
e impedindo os movimentos laterais dos 
cibercriminosos dentro da rede.

Outro aspecto importante da visibilidade 
em tempo real é a possibilidade de contar 
com dados do que é considerado um “com-
portamento normal” dentro da empresa. 
Isso é fundamental especialmente na 
identifi cação de atividades anormais de 
algumas ameaças internas.

Em suma, a visibilidade em tempo real é 
importante para transformar a estratégia de 
segurança, ajudando a deixar para trás uma 
postura reativa para adotar ações proativas 
para combater ameaças avançadas, forne-
cendo vantagens decisivas no combate às 
ameaças cibernéticas.

(*) É vice-presidente da Varonis para a América Latina.

A visibilidade em tempo tem um papel crítico na estratégia de segurança das empresas. Especialmente 
diante da proliferação de dispositivos conectados, que tem tornado o perímetro cada vez mais 
tênue, com o ambiente se tornando ainda mais complexo, apenas a visibilidade permite às empresas 
combater adversários cada vez mais sofi sticados

Como a venda de smartphones 
usados pode gerar lucro?

O mercado de smartphones se reinventa 
a cada dia, de modo que, todos os anos, 
muitos consumidores, antenados nas 
tendências, aguardam ansiosamente o 
lançamento de uma nova linha ou modelo 
de determinada marca. Neste momento, 
uma questão importante que deve ser 
levada em consideração é o que fazer 
com o telefone antigo, na hora de pegar 
um novo?

A dúvida ainda é frequente entre a popu-
lação. Apesar disso, o mercado de buyback 
(nome usado para produtos seminovos) 
não para de crescer, inclusive no univer-
so de smartphones. Hoje em dia, muitas 
empresas de telefonia, consumidores no 
geral e o varejo como um todo viram na 
compra e venda de aparelhos usados uma 
oportunidade de negócio. 

Dessa maneira, o consumidor tem di-
ferentes formas de se desfazer daquele 
telefone que está guardado no fundo da 
gaveta. Caso ele opte por receber o valor 
do aparelho, é preciso buscar por uma 
empresa que ofereça o melhor custo/
benefício pelo seu smartphone. Para 
facilitar na busca, e ainda para aqueles 
que fi cam com receio de comprar online, 
hoje, muitas instituições possuem lojas 
em ambiente virtual e físico.

Além disso, é possível usar o aparelho 
como moeda de troca. Nesse sentido, ao 
optar pela venda, o consumidor consegue 
descontos na compra de um smartphone 
premium, por exemplo. Outra opção, ain-
da, é trocá-lo por outro mais moderno que 
o antigo, também usado, pagando apenas 
a diferença proposta pelo vendedor. 

Sustentabilidade com a venda e smar-

tphones usados

Além de obter renda com a venda 
de aparelhos seminovos, outro ponto 

Busque pelas melhores opções!

Dado os benefícios do mercado de 
buyback com smartphones, fi nalizo des-
tacando que essa prática, mesmo ainda 
sendo pouco popular no Brasil, vem se 
expandindo e merece nossa atenção. Afi -
nal, encontrar uma alternativa sustentável 
e lucrativa para o descarte de celulares 
não utilizados, é uma ótima opção para 
quem troca seu aparelho ano após ano. 

Para tanto, é essencial buscar por em-
presas confi áveis, que visam atender o 
cliente de forma honesta e transparente!

(*) É CEO e co-fundador na Brused, plataforma de 
compra e venda de dispositivos eletrônicos, que 

está no mercado desde 2013 e tem como premissa: 
pagar o melhor preço por um aparelho usado. A 

companhia cresce de 30 a 40% ao ano, desde que 
foi fundada. Com duas lojas físicas (uma na Av. 
Paulista e outra no Shopping Metrô Tucuruvi), a 

perspectiva é abrir mais lojas físicas até 2020.

positivo com essa prática – acredito que 
o principal – é a diminuição de resíduos 
eletrônicos descartados, que envolve 
computadores, impressoras, tablets e 
smartphones. 

Para se ter uma ideia, de acordo com o 
estudo Global e-Waste Monitor de 2017, 
realizado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Brasil lidera a produção 
de lixo eletrônico na América Latina, com 
1,5 mil toneladas anualmente. O país é o 
sétimo maior produtor de lixo eletrônico 
do mundo, fi cando atrás apenas da China, 
Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha e 
Reino Unido, respectivamente. 

Desta maneira, a reutilização de ce-
lulares usados é uma ótima opção para 
reduzir o número de descartes indevidos 
de eletrônicos.
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D - Produção de Canabidiol 
A  Anvisa regulamentou a importação, produção, armazenamento e a 
venda de produtos à base de Cannabis.  A medida permitirá que pacien-
tes com prescrição médica adquiram essa possibilidade terapêutica em 
farmácias. Gustavo de Lima Palhares, CEO da Ease Labs, avalia como 
positiva a decisão. “A regulamentação facilita o acesso da população, 
reduzindo os custos para o paciente. Haverá um controle sob a produ-
ção, garantindo a qualidade e a segurança nos processos”. O cultivo da 
planta segue proibido, o que muda é a permissão para a importação do 
insumo, permitindo que o produto seja fi nalizado no Brasil, armazenado 
e comercializado em reais.

E - Locker Inteligente 
Até o fi nal do ano, paulistanos poderão encontrar em alguns terminais 
de ônibus armários inteligentes, que servirão como ponto de retirada 
de pacotes para aqueles que sofrem ao receber encomendas em casa. O 
serviço é uma opção de entrega que já faz sucesso nos EUA e Europa, e 
que agora é idealizado pela startup PickBox, que aposta nessa revolução 
logística. A primeira unidade dos armários já foi instalada no Terminal 
Sacomã. A encomenda é rastreada e o usuário recebe notifi cações sobre 
o andamento da compra até a chegada do seu pacote pelo celular. 

F - Férias Especiais
O conceito de propriedade compartilhada ou ainda de cota ou fração 
imobiliária, vem crescendo no turismo. Uma mesma unidade imobiliária 
é dividida em várias frações e vendida para diferentes proprietários, que 
recebem a escritura correspondente e, de acordo com o contrato cele-
brado, têm um determinado número de semanas que podem ou usufruir 
daquela unidade que, geralmente, é um resort com farta infraestrutura 
de lazer, além de estar localizado em um atrativo destino de férias. 
Existem hoje 92 empreendimentos de multipropriedade em 45 cidades 
de 16 estados. Outras informações: (http://primevacation.com.br/).

A - Inscrições para o Sisu
De 21 a 24 de janeiro estarão abertas as inscrições para o Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu) do primeiro semestre de 2020. Para concorrer, 
é preciso ter feito o Enem 2019 e obtido nota acima de zero na redação. 
Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de 
cursos ofertados pelas instituições participantes. O sistema seleciona 
os mais bem classifi cados em cada curso, de acordo com as notas no 
Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou 
bônus. Todo procedimento deverá ser feito pela internet, na página 
(www.sisu.mec.gov.br). 

B - Potencialização de Startups 
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, abriu 
inscrições para a quinta edição do boostLAB, programa de potenciali-
zação de startups em nível avançado, as chamadas Scale-ups. Também 
entram no radar as EdTechs, startups com soluções para a educação. 
Além disso, o boostLAB busca soluções em fi ntechs, machine learning, 
real estate, big data, legaltechs, insurtechs, blockchain, entre outras. 
Para participar do programa, é importante que as Scale-ups tenham ao 
menos dois sócios com dedicação exclusiva e produto pronto. Inscrições 
pelo site: (http://www.boostlab.com.br/). 

C - Festival de Vendas B2B
Os empreendedores paulistanos terão a oportunidade de ter um dia de 
imersão sobre principais tendências e técnicas de vendas B2B, além 
de temas ligados às áreas de marketing, customer success, gestão de 
negócios e pessoas. O conteúdo será trazido por renomados especialistas 
do mercado, em cinco palcos diferentes, durante o Ramp Up Tour, que 
ocorre na próxima terça-feira (10), no espaço Arca (Av. Manuel Bandeira, 
360 - Vila Leopoldina). É indicado aos profi ssionais de vendas, marketing 
e customer success interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos. 
Mais informações: (http://rampuptour.com.br). 

G - Dispositivos Móveis
Com design mais moderno e focado na melhoria da experiência dos usuários, 
o Sebrae apresenta seu novo Portal, que traz novidades e destaca os principais 
serviços oferecidos pela instituição e seus conteúdos mais relevantes. As 
melhorias, desenvolvidas, tornaram as páginas mais responsivas e atendem 
principalmente aos usuários que acessam por dispositivos móveis, como ce-
lulares ou tablets, que já representam 40% dos mais de 2 milhões de acessos 
únicos registrados ao ano. As mudanças visam apoiar a gestão dos pequenos 
negócios. Saiba mais em (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae).

H - Carnaval Carioca
O Camarote CarnaUOL Nº1, considerado uma das melhores festas de 
carnaval do país, chega a sua 30ª edição, com a campanha “30 anos na 
melhor vibração”. Um dos locais mais exclusivos da Sapucaí, o evento 
promete para 2020 uma experiência jamais vivenciada. Produzido pelo 
Banco de Eventos e com patrocínio do UOL, está localizado ao lado do 
primeiro recuo da bateria e dispõe de vista privilegiada para as grandes 
atrações das noites: os desfi les das escolas de samba. A festa acontece no 
domingo, 23; na segunda, 24; e no sábado das campeãs, 29 de fevereiro. 
Outras informações (http://www.camaroten1.com.br). 

I - Instalação de Antenas
O SindiTelebrasil acaba de lançar a página Fique antenado!, que reúne 
conteúdos e dicas sobre a instalação de antenas de celular e internet 
móvel, incluindo estudos, entrevistas, vídeos, cartilha, gráfi cos, legis-
lação, mapa de antenas e os rankings das Cidades Amigas da Internet 
e de Serviços de Cidades Inteligentes. O objetivo é concentrar, num 
único site, informações para esclarecer a população e colaborar com o 
processo de atualização das leis municipais de instalação de antenas. 
Confi ra no site: (http://www.agenciatelebrasil.org.br/fi queantenado).

J - Startups de Saúde
A Hypera Pharma lançou um programa corporativo de venture capital, 
o Hypera Ventures, que objetiva investir em startups relacionadas ao 
setor de saúde. O montante total a ser investido na iniciativa deve che-
gar até R$ 200 milhões. O investimento médio previsto nas empresas 
selecionadas poderá variar entre R$ 1 milhão e R$ 20 milhões, com 
foco em Rounds A ou B (rodadas de investimento típicas de venture 
capital), tendo como alvo startups pré-operacionais ou operacionais que 
já tenham ideias comprovadas. Startups interessadas podem obter mais 
informações pelo site (http://www.hyperaventures.com.br). 

D - Produção de Canabidiol 
A  Anvisa regulamentou a importação, produção, armazenamento e a 

A - Inscrições para o Sisu
De 21 a 24 de janeiro estarão abertas as inscrições para o Sistema de 

2020 será melhor
O boletim Focus do 

Banco Central indica 

que os analistas esperam 

um forte crescimento 

da economia em 2020, 

comparado com 2019

De acordo com o do-
cumento, enquanto 
o PIB deste ano não 

deve chegar a 1% (0,92%), 
a expectativa para o ano que 
vem é que ultrapasse os 2% 
(2,17%). Essa tendência de 
alta é verificada há algum 
tempo, já que o mesmo Focus 
havia registrado projeção de 
2,08% uma semana antes e de 
2% há um mês. 

Os números registrados no 
segundo semestre justifi cam 
o otimismo. O Índice de Ati-
vidade Econômica do BC do 
terceiro trimestre, por exem-
plo, apurou um crescimento 
de 0,91%, superior aos 0,7% 
esperados pelo mercado. 

Outros indicadores impor-
tantes como o crédito e o 
emprego estão tomando um 
rumo positivo e a atividade 
econômico mais forte no 
fi nal deste ano, seguindo a 
tendência do semestre, ainda 
vai impulsionar os primeiros 
meses de 2020. 

Toda essa revitalização ainda 
vem acompanhada de uma 
queda acentuada nos juros, 
chegando a 5%, o menor pata-
mar da história, e com tendên-
cia de mais baixa, chegando a 
uma taxa de 4,25% no fi nal de 
2020, segundo o Focus. Esse 
ambiente é mais um estímulo 
para a economia. Mais do que 
conjuntura, no entanto, me-
didas estruturantes que estão 
sendo implantadas certamente 
vão estimular a economia.

A Reforma da Previdência vai 
trazer economia importante e 
dar mais fôlego para investi-
mentos públicos fundamentais 
para sustentar taxas de cres-
cimento mais elevadas, como 
na área de infraestrutura, por 
exemplo. Contas públicas mais 
saudáveis também aumentam 
a confi ança dos investidores, 
que passam a fi nanciar com  
vigor a produção. 

Ao mesmo tempo, a dimi-
nuição de burocracia para a 
abertura e funcionamento 
das empresas, bem como 
a modernização de normas 
trabalhistas, tendem a impul-
sionar o empreendedorismo e 
a geração de empregos. Hoje, o 
país encontrou um rumo para 
a economia e deve preservar 
as orientações que facilitam 
os negócios, concentram os 
recursos públicos nas áreas 
em que são indispensáveis e 
estabelecem segurança jurí-
dica para investidores. 

Ao mesmo tempo, é impor-
tante que a administração 
pública observe com mais 
atenção as distorções na 
destruição de renda e atue 
com medidas para minimizar 
esses efeitos em curto prazo e 
promova a inclusão social com 
mais reformas estruturantes. 
Por fi m, é fundamental que o 
país encontre um equilíbrio 
político. 

As tensões que enfrentamos 
atualmente prejudicam qual-
quer tipo de projeto em curso 
e precisam ser superadas. 
Estabilidade fi scal e política, 
com um país unido. 

É disso que precisamos para 
ter um 2020 muito melhor do 
que o 2019.     

(*) - É diretor da Maximu’s 
Embalagens Especiais.

Marcio Grazino (*)

O Brasil se encontra  em uma 
situação econômica conside-
rada regular para a atração 
de investimentos, porém há 
uma perspectiva positiva com 
relação à expansão e geração 
de empregos em 2020. É o que 
aponta a Swedish Business 
Climate in Brazil, estudo reali-
zado anualmente pela Câmara 
de Comércio Sueco-Brasileira 
(Swedcham Brasil). 

A nona edição do estudo 
contou com a participação de 
53 empresas suecas de grande 
porte presentes no Brasil e foi 
realizada com o apoio da LLYC, 
consultoria global de comuni-
cação e assuntos públicos. O 

relatório aponta que 59% delas 
pretende aumentar seus inves-
timentos no país nos próximos 
12 meses (em 2018 era 73%). 

Ainda assim, para o próximo 
ano, 78% esperam que o volume 
de negócios nos seus setores 
de atuação aumente e 64% 
acreditam que a lucratividade 
também melhorará. “Pode-se 
perceber no estudo desse ano 
que os empresários enxergam 
um potencial de melhora no 
cenário econômico brasileiro 
e, por isso, pretendem investir 
no crescimento de suas em-
presas no país”, aponta Jonas 
Lindström, diretor executivo 
da Swedcham (AI/LLYC).

Os dados da pesquisa 
foram divulgados on-
tem (4) pelo IBGE. Na 

comparação com outubro de 
2018, a indústria avançou 1%. 
Apesar desses resultados, o 
setor industrial ainda acumula 
queda de 1,1% em 2019 e de 
1,3% no acumulado nos últimos 
12 meses.

Três das quatro grandes cate-
gorias econômicas e 14 dos 26 
ramos pesquisados mostraram 
crescimento na produção. En-
tre as categorias econômicas, 
bens de consumo duráveis 
(1,3%) e bens de consumo 
semi e não-duráveis (1,0%) 
tiveram as altas mais elevadas. 
Ambos apontaram o segundo 
mês seguido de crescimento 
e acumularam, nesse período, 
expansão de 4,1% e 1,7%, res-
pectivamente.

O segmento de bens inter-
mediários (0,3%) também 
mostrou avanço e manteve o 
comportamento positivo de 
agosto (1,6%) e setembro 
(0,2%). O setor de bens de 
capital (-0,3%) teve a única 
taxa negativa em outubro de 
2019, após recuar em setem-

Os bens de consumo duráveis (1,3%) tiveram as altas mais elevadas.

53% dos empresários en-
trevistados pela Boa Vista de-
monstraram otimismo quanto 
à expectativa de crescimento 
do faturamento para este fi m 
de ano. O que representa 
um crescimento de 7 pontos 
percentuais (p.p.) em compa-
ração ao mesmo período de 
2018, quando 46% tinham esta 
percepção. Outros 27% disse-
ram que o faturamento seguirá 
igual neste último trimestre; 
enquanto 15% esperam uma 
diminuição. 5% afi rmaram não 
ter opinião.

Outros 48% dos empresá-
rios informaram estar ávidos 
a fazer novos investimentos 
ainda neste último trimestre 
de 2019. O percentual repre-
senta um aumento de 10 p.p. 
em comparação ao mesmo 
período de 2018. Quando 
questionados em quais áreas 
pretendiam investir, 52% dis-
seram que em Tecnologia. Já 
em Novos Produtos e Serviços 
foram 51%, enquanto que em 
relação a investimentos em 

Empresários demonstraram otimismo quanto ao crescimento 

do faturamento.

Bolsonaro 
nega aumento
artifi cial do dólar

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (4) que não idolatra 
seu colega dos Estados Unidos, 
Donald Trump, que anunciou 
sobretaxas alfandegárias contra 
o aço e o alumínio brasileiros por 
conta da desvalorização do real. 
Bolsonaro também negou que 
o governo esteja “aumentando 
artifi cialmente” a cotação do 
dólar e disse que a alta da mo-
eda americana é fruto da guerra 
comercial entre EUA e China.

“Nós não queremos aqui 
aumentar artifi cialmente, não 
estamos aumentando artifi-
cialmente o preço do dólar”, 
afi rmou o presidente, segundo 
o portal G1. Bolsonaro ressaltou 
em seguida que “acredita” em 
Trump, mas não tem idolatria 
por ninguém. “Não vou falar 
amizade, não frequento a casa 
dele nem ele a minha, mas te-
mos um acordo, com contato 
bastante cordial”, disse, acres-
centando que “não é porque um 
amigo falou grosso” que ele vai 
“dar as costas”.

Desde que assumiu o gover-
no, Bolsonaro tem adotado 
uma política de alinhamento 
automático com Trump, mas 
até agora o Brasil viu poucos 
benefícios dessa aproximação, 
embora já tenha feito conces-
sões, como a isenção de vistos 
para turistas americanos e o 
acesso à base de lançamento de 
foguetes de Alcântara (ANSA).

Construção ajuda a 
elevar o PIB

A análise do PIB no 3º trimestre 
de 2019 indica um crescimento 
de 1,2% da economia brasileira 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior. Nesta base de 

comparação, a construção civil 
foi o setor que registrou o maior 
incremento, com 4,4% – a segunda 
alta da atividade após cinco anos 
consecutivos de queda. 

Conforme os dados, o resultado 
da construção civil foi puxado pela 
construção imobiliária. “Temos mais 

uma demonstração de que, se o setor 
crescesse como um todo, a economia 
nacional certamente estaria em um 
outro patamar e o processo de recu-
peração seria mais acelerado”, desta-
ca o presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), 
José Carlos Martins (AI/CBIC).
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Produção industrial brasileira 
cresceu 0,8% em outubro

A produção da indústria brasileira teve um crescimento de 0,8% em outubro frente a setembro. Essa foi 
a terceira taxa positiva seguida, acumulando alta de 2,4% no período de três meses

bro (-0,4%). As influências 
positivas foram registradas por 
produtos alimentícios (3,4%) 
e produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (11,2%). 

Outros impactos positivos fo-
ram observados nos setores de 
máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos (4,9%), de celulose, 
papel e produtos de papel 

(2,4%), de impressão e repro-
dução de gravações (15,3%), 
de máquinas e equipamentos 
(1,4%), de outros produtos quí-
micos (1,1%), de produtos de 
minerais não-metálicos (1,8%) 
e de bebidas (1,6%).

Entre os dez ramos que redu-
ziram a produção, os desempe-
nhos de maior impacto foram: 

coque, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
(-2,1%), metalurgia (-3,2%) e 
indústrias extrativas (-1,1%). 
Também houve recuo na con-
fecção de artigos do vestuário 
e acessórios (-3,4%), móveis 
(-5,6%) e veículos automo-
tores, reboques e carrocerias 
(-0,6%) (ABr).

Empresários têm expectativa de 
faturar mais neste 4º trimestre

Pessoal e Força de Trabalho 
foram 39% dos entrevistados. 

30% dos empresários es-
peram uma diminuição da 
inadimplência neste último 
trimestre de 2019 contra 26% 
no mesmo período de 2018. 
Já para a maioria (40%), a 
inadimplência deve seguir igual, 
enquanto para 23% deverá au-

mentar. 7% disseram não ter 
opinião. 28% dos empresários 
afi rmaram que irão demandar 
mais crédito no mercado até 
o fi m de 2019, uma queda de 
5 p.p. em relação a 2018. 61% 
não demandarão mais crédito 
(aumento de 7 p.p. comparado 
a 2018), e 11% não têm opinião 
(AI/BoavistaSCPC).

Suécia pretende aumentar 
seus investimentos no Brasil
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A carne é fraca
Nos últimos anos, o 

ramo das fi nanças 

comportamentais, ou 

behavioral fi nance, em 

inglês, tem ganhado 

evidência no cenário 

econômico

O Prêmio Nobel de Ci-
ências Econômicas de 
2017 foi concedido 

a Richard Thaler, “por suas 
contribuições à economia com-
portamental”. Segundo um dos 
membros do comitê do Prêmio, 
“ele tornou a economia mais 
humana”. As recentes mu-
danças no quadro econômico 
brasileiro, com os juros mais 
baixos já vistos no país, e a 
expressiva valorização da bolsa 
nos últimos anos, chegando à 
sua máxima histórica, refor-
çam a importância do tema 
para o investidor brasileiro.

Um excelente case de como 
o investidor pode se boicotar 
na busca por maiores retornos 
é o de Peter Lynch, que fi cou 
famoso pelo seu impressionan-
te track record de mais de 29% 
ao ano quando esteve à frente 
do Fundo Magellan, da gestora 
americana Fidelity, entre 1977 
e 1990. Os princípios da fi loso-
fi a de investimentos de Lynch 
são bastante simples e são 
compartilhados por alguns dos 
maiores e mais famosos inves-
tidores globais, como Warren 
Buffet e Florian Bartunek. 

Estes profi ssionais não se 
propõem à infeliz tarefa de 
adivinhar o timing exato de 
compra ou venda dos ativos 
de sua carteira. Apenas inves-
tem em boas empresas, cujos 
negócios lhes são familiares, 
compreendem bem e enten-
dem possuir boas chances de 
superar os desafi os e crises 
que inevitavelmente virão, se 
sobressaindo com relação aos 
concorrentes, se fortalecendo 
e crescendo no processo.

Por mais simples que pare-
ça, esta disciplina não é tão 
comum para a maioria das 
pessoas. Prova disso é o fato 
de que a maioria dos inves-
tidores do fundo Magellan, 
durante a gestão de Lynch, 
na verdade perdeu dinheiro. 
Parece improvável que tantos 
investidores de um fundo 
que rendeu impressionantes 
29% ao ano durante mais de 
uma década tenham perdido 
dinheiro com suas aplicações 
neste produto. Mas foi o que 
aconteceu.

O motivo para este resultado 
aparentemente paradoxal está 

à margem de qualquer controle 
dos gestores profissionais, 
por melhor que sejam: o com-
portamento dos investidores. 
Movidos por sentimentos per-
feitamente naturais a todas as 
pessoas, os investidores deste 
fundo acabavam cedendo ao 
otimismo exagerado infl uen-
ciado pela euforia dos resulta-
dos positivos dos períodos de 
valorização do fundo, entrando 
“na alta”; da mesma forma 
como cediam rapidamente ao 
medo irracional em períodos 
de correção de mercado, quan-
do as cotas se desvalorizavam, 
saindo “na baixa”.

As emoções vivenciadas 
pelas pessoas em seus inves-
timentos passam por diversas 
fases, sempre alternando-se 
em altos e baixos. O tamanho 
desse ciclo pode variar em 
tempo, podendo levar anos, 
meses ou até mesmo algumas 
poucas semanas. Dependendo 
da intensidade, essas emoções 
podem prejudicar a raciona-
lidade do investidor, levando 
a decisões equivocadas que 
podem resultar na redução 
dos retornos ou até mesmo a 
perdas fi nanceiras.

Essas decisões equivocadas 
por parte dos investidores 
estão na raiz do case do fundo 
Magellan, administrado por 
Peter Lynch. Movidos por estes 
sentimentos, eles investiam 
nas épocas de otimismo e eufo-
ria, mas retiravam seu recurso 
nos primeiros momentos de 
desconforto, motivados pelo 
medo ou desespero. 

Para evitar se trair, o investi-
dor deve primeiro conhecer o 
produto ou ativo no qual está 
aplicando. 

A decisão deve ser funda-
mentada por uma escolha ra-
cional com relação à qualidade 
e confi abilidade do investimen-
to, que passa necessariamente 
por uma análise aprofundada 
e objetiva do ativo, e não por 
sentimentos momentâneos e 
irracionais, ou pela tentativa 
de se acertar “o ponto certo” 
de entrada ou de saída.

Em momentos de retomada 
da economia brasileira, onde os 
preços dos ativos fi nanceiros 
já responderam de maneira 
signifi cativa à uma expecta-
tiva de crescimento no ciclo 
econômico, é fundamental 
que os investidores estejam 
conscientes dessas armadilhas 
às quais estão sujeitos. 

Agir movido pela emoção é 
trair seus objetivos fi nanceiros.

 
(*) - É diretor da Scopo Finanças 

Pessoais.

Lucas Vidigal (*)

O ministro do TSE, Og Fernan-
des, votou na terça-feira (3) para 
manter a cassação do mandato 
da senadora Selma Arruda (Po-
demos-MT) por abuso de poder 
econômico nas eleições do ano 
passado. Após o voto do ministro, 
que é relator do caso, a sessão 
foi suspensa e será retomada na 
próxima terça-feira (10). Faltam 
os votos de seis ministros. Ao fi nal 
do julgamento, se a cassação for 
aprovada, novas eleições para o 
cargo deverão ser convocadas 
pela Justiça Eleitoral. 

Em abril, o TRE de Mato 
Grosso cassou o mandato da 
senadora, eleita pelo PSL, pela 
suposta omissão de R$ 1,2 
milhão na prestação de contas 
da campanha do ano passado. 
A decisão também atingiu o 
suplente, Gilberto Possamai, 
mas ambos puderam recorrer 
ao TSE. Ao iniciar o julgamento 
do recurso protocolado pela de-
fesa de Selma Arruda, o relator 
entendeu que a parlamentar 
e seu suplente cometeram ir-
regularidades apontadas pelo 
TRE-MT antes e depois do 
período ofi cial de campanha.

Og Fernandes citou recebi-

Senadora Selma Arruda (Podemos-MT).

PSL confi rma 
suspensão de 1 ano 
a Eduardo Bolsonaro

Após polêmica que levou à saída 
de Jair Bolsonaro do PSL, o parti-
do confi rmou na terça-feira(3) a 
suspensão do deputado Eduardo 
Bolsonaro e outros 17 parlamen-
tares que tentaram afastar o pre-
sidente da legenda, Luciano Bivar. 
O fi lho do mandatário brasileiro 
fi cará um ano impedido de exercer 
atividades partidárias. 

A sigla dissolveu o diretório 
estadual de São Paulo, que era co-
mandado por Eduardo. Com isso, 
ele perderá a liderança do PSL na 
Câmara e todas as cadeiras que 
ocupa nas comissões temáticas. 
Apesar da suspensão, Eduardo 
só manterá a presidência da 
Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional até o fi m do 
ano porque foi eleito presidente.

Além de Eduardo, os depu-
tados Bibo Nunes (RS), Alê 
Silva (MG) e Daniel Silveira 
(RJ) também foram suspensos 
por 1 ano. Entre os punidos com 
suspensões que variam de 3 a 10 
meses, estão Carlos Jordy (RJ), 
Carla Zambelli (SP), Bia Kicis 
(DF), Filipe Barros (PR), Márcio 
Labre (RJ), Sanderson (RS), 
Vitor Hugo (GO), General Girão 
(RN), Junio Amaral (MG) e Luiz 
Philippe de Órleans e Bragança 
(SP) -  (ANSA).

O ministro da Justiça, Ser-
gio Moro, voltou a defender, 
ontem (4), a prisão de réus 
condenados em segunda 
instância. Ao participar de 
uma audiência pública sobre 
o tema na CCJ do Senado, 
Moro citou exemplos recen-
tes de criminosos postos em 
liberdade a partir do entendi-
mento do STF de que a prisão 
só pode ocorrer quando não 
houver mais possibilidade de 
recursos.

Na sua avaliação, o ideal se-
ria que o Congresso aprovasse 
“logo” a prisão após conde-
nação em segunda instância. 
“Na perspectiva da Justiça e 
da segurança pública, quanto 
antes, melhor, porque se re-
media um problema que gera 
impunidade”. Ainda segundo 
Moro, é absolutamente com-
patível com a presunção da 
inocência que uma condena-
ção em segunda instância pos-
sa ser, de imediato, executada. 

Nesse sentido, ele citou 
países como Estados Unidos e 
França, “berços históricos da 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

O veto chegou a ser derru-
bado pelos deputados, 
mas foi mantido no Se-

nado, por uma margem estreita.
Para ser derrubado, um veto 

precisa ter maioria absoluta em 
ambas as Casas – 41 votos no 
Senado e 257 votos na Câmara. 

Entre os deputados, foram 
277 votos pela derrubada do 
veto, mas no Senado foram 
apenas 39, mantendo assim o 
veto presidencial.

A propaganda partidária 
na TV e no rádio foi extinta 
em 2017. Eram propagandas 
veiculadas semestralmente 
pelos partidos, fora do período 
eleitoral. De acordo com parla-
mentares favoráveis ao veto, a 
medida custaria R$ 460 milhões 
por ano aos cofres públicos.

Partidos como o Novo, autor 
do destaque, Podemos e Rede 
se posicionaram a favor do 
veto. Já os partidos maiores, 
muitos do chamado “centrão”, 
foram derrotados. O destaque 
seguinte propunha a manu-
tenção do veto sobre o uso do 
fundo eleitoral para pagamento 
de multas eleitorais. Além dis-

Sessão foi encerrada antes do previsto, após obstrução de partidos.

Câmara 
instala 

comissão 
para prisão 
em segunda 

instância
A Câmara dos Deputa-

dos instalou, ontem (4), a 
Comissão Especial para a 
analisar a proposta que trata 
da prisão de condenados em 
segunda instância. O deputa-
do Marcelo Ramos (PL-AM) 
foi designado presidente do 
colegiado, e a relatoria fi cará 
a cargo do deputado Fábio 
Trad (PSD-MS).

A PEC teve a admissibili-
dade aprovada pela CCJ da 
Câmara em 20 de novembro e 
altera os artigos 102 e 105 da 
Constituição para estabelecer 
o trânsito em julgado da ação 
penal após o julgamento em 
segunda instância, extinguin-
do os recursos aos tribunais 
superiores. Para recorrer a 
esses tribunais, os interessa-
dos deverão iniciar outra ação.

A PEC não mexe no Artigo 
5º da carta magna, que diz 
que ninguém será considera-
do culpado até o trânsito em 
julgado da sentença penal. Ela 
encerra trânsito em julgado 
da ação penal na segunda ins-
tância, que na Justiça comum 
são os tribunais de Justiça 
em cada estado e, na Justiça 
Federal, são os cinco tribunais 
regionais federais (TRF), 
extinguindo os recursos aos 
tribunais superiores (ABr).

Ao comentar sobre a deci-
são do TSE, que reconheceu 
a viabilidade de assinaturas 
eletrônicas para criação de 
partidos políticos, o presi-
dente Bolsonaro disse que 
pretende agilizar o processo 
de obtenção de registro do 
partido por meio de certifi-
cados digitais. A mudança 
pode ter impacto na criação 
do Aliança pelo Brasil, o novo 
partido do presidente.

“Eu vou tomar conhecimento 
como é que fi ca a tal da modu-
lação, se é muito complexo ou 
não essa coleta de assinatura 
digital pela biometria. Tem que 
saber como é que funciona isso. 
Se não for muito complexo acho 
que a gente forma um partido 
em menos de um mês”, afi rmou. 

Apesar da decisão do TSE, 
não há prazo para que a Justiça 
Eleitoral possa criar aplicativos 

e programas de computador 
para efetivar a decisão, que ain-
da precisará ser regulamentada 
para passar a ter validade. Se-
gundo a presidente do tribunal, 
Rosa Weber, as soluções não 
estarão prontas para as eleições 
municipais de 2020.

Para que possa disputar as 
eleições municipais no ano que 
vem, o partido de Bolsonaro 
precisa estar homologado no 
TSE até o fi nal de março, com 
cerca de 500 mil assinaturas, 
em pelo menos nove estados 
do país, validadas pela Justiça. 
Na avaliação do presidente, sem 
uma ferramenta digital, difi cil-
mente a legenda conseguirá 
cumprir este prazo. “Se for no 
braço, a gente não vai conseguir 
formar o partido. Isso é certeza. 
Não depende apenas de colher 
assinatura, mas da conferência 
depois”, disse (ABr).

Bolsonaro: “Se não for muito complexo acho que a gente forma 

um partido em menos de um mês”.
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Antonio Cruz/ABr

Congresso mantém veto a propaganda 
partidária na TV e no rádio

O Congresso Nacional manteve, na noite de terça-feira (3), o veto presidencial à recriação da propaganda 
partidária semestral na televisão e no rádio

so, o destaque, apresentado 
pela Rede, também defendia 
a manutenção de outro veto 
presidencial – o que impedia 
mudanças nas condições de 

inelegibilidade, no contexto da 
Lei da Ficha Limpa.

Vários partidos então – como 
PT, PL, PSD, Republicanos, 
PSDB, PSB, PDT, DEM, Solida-

riedade e PCdoB – obstruíram 
a votação, obrigando o presi-
dente do Congresso, senador 
Davi Alcolumbre, a encerrar a 
sessão (ABr).

Moro defende aprovação imediata 
da prisão em segunda instância

presunção da inocência”, como 
exemplos a serem seguidos em 
relação à execução das penas. 
“Estados Unidos e França, 
com duas tradições jurídicas 
diferentes, em ambos os países 
a execução se dá, como regra, 
após a condenação em primeira 
instância. Nem é em segunda 
instância”, disse.

A Câmara e o Senado têm 
propostas diferentes para dis-
ciplinar a questão. Para Moro 

os dois instrumentos não são 
excludentes e qualquer um 
que seja adotado é válido. “O 
ministro que votou e formou 
maioria, Dias Toffoli, ressaltou 
em seu voto, que a modifi cação 
da lei seria sufi ciente. Então, 
acho que há um espaço para 
modifi car via lei. Agora, se 
pode fazer os dois, via lei ou 
Constituição, não existe neces-
sidade de fazer opção. Os dois 
são válidos”, defendeu (ABr).

Bolsonaro pretende 
agilizar obtenção de 

registro do novo partido

Relator no TSE vota para cassar 
mandato da senadora Selma

mentos e despesas “por dentro 
e por fora” que não constaram 
na contabilidade de campanha. 
Além disso, o ministro enten-
deu que houve propaganda 
e gastos fora do período elei-
toral. Segundo o ministro, a 
cronologia dos pagamentos e 
de peças publicitárias mostra 
que a senadora tinha conhe-
cimento das irregularidades. 
“Tudo carrega vantagens que 
os concorrentes difi cilmente 
conseguirão superar, salvo se 
também optarem pela ante-

cipação de campanha”, disse.
Durante o julgamento, o ad-

vogado Gustavo Bonini Guedes, 
representante da senadora, 
afi rmou que a parlamentar não 
praticou caixa dois e abuso de 
poder econômico. “A senador 
Selma Arruda foi eleita com 
base nas plataformas de com-
bate à corrupção, que sempre 
defendeu como juíza em Mato 
Grosso, determinando a prisão 
de presidente da Assembleia 
Legislativa e ex-governador”, 
disse a defesa (ABr).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

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

Sua empresa está pronta 
para a Geração Z?

Conectados, 

inovadores, criativos, 

envolvidos com as 

questões de diversidade 

e preocupados com a 

sustentabilidade.

Em contrapartida, an-
siosos e avessos a 
hierarquias e a críti-

cas. Já descobriu de quem 
estamos falando? Da Ge-
ração Z. Essa é a definição 
sociológica para as pessoas 
nascidas entre meados dos 
anos 1990 até o início do ano 
2010. E se você não se en-
caixa na descrição anterior, 
provavelmente não nasceu 
nesta faixa, mas convive 
com alguém desta geração. 
Ou seja, não há escapatória. 

Esses jovens com, em mé-
dia, seus 20 e poucos anos, 
estão dominando o mercado 
de trabalho. Para a felici-
dade, mas também tristeza 
de alguns, pois nem todos 
conseguem enxergar esta 
geração com bons olhos. Eles 
são imediatistas, demandam 
as coisas ‘para ontem’, são 
autônomos, têm facilidade 
de aprendizagem, e são apai-
xonados por desafios, mesmo 
sem estarem prontos. 

E essas singularidades 
exigiram que as empresas 
se adequassem e, mais, se 
transformassem para atra-
í-los. Mas, e a sua empresa, 
está pronta para atender os 
requisitos dos profissionais 
do futuro e, mais, sabe como 
conquistar estes talentos?

Os líderes de RH estão 
diante de um novo desafio: 
atrair uma geração de jovens 
que não estão focados na 
questão financeira. Afinal, 
para eles, essa é apenas uma 
consequência. Uma vez que 
eles não trabalham por salá-
rio, mas sim por propósitos, 
ou seja, a felicidade profis-
sional desta turma está em 
encontrar uma empresa que 
se assemelhe culturalmente 
aos seus valores.

Outro ponto crucial é a fle-
xibilidade, pois diferente dos 
seus antecessores, esses jo-
vens não separam o trabalho 
do social e, por isso, precisam 
que haja um equilíbrio entre 
esses dois pontos da rotina,

a profissional e a pessoal. 
Portanto, escolhem empre-
sas que oferecem benefícios, 
como home office e horários 
flexíveis. 

Esses jovens querem um 
ambiente dinâmico para 
trabalhar, pois amam exercer 
os seus ofícios, mas com ver-
satilidade. Então, para atrair 
este candidato em potencial, 
se questione ‘o que eu posso 
oferecer que permite que ele 
fique mais em sua casa?’.

A Geração Z é socialmente 
conectada por meio das pla-
taformas digitais, por isso, 
elas desempenham um im-
portante papel na aquisição 
desses talentos. É primordial 
que a empresa converse com 
esses potenciais candidatos 
em sua língua, a digital. En-
tão, abuse das mídias sociais, 
com postagens e, principal-
mente, conteúdos em vídeo. 

Tenha em mente, sempre, 
estratégias digitais que viabi-
lizem a candidatura, como as 
plataformas de recrutamento 
online que utilizam Inteligên-
cia Artificial. Aposte também 
em entrevistas pelo Skype 
ou até chamadas de vídeo 
no Whatsapp. Entretanto, 
durante esse processo, é 
importante que em algum 
momento tenha o olho no 
olho. 

Sim, os métodos estão 
mudando, mas é importan-
te mantermos o contato 
humano, principalmente 
quando se trata de algo tão 
importante como um novo 
colaborador. Então, você, 
líder de recursos humanos, 
tenha em mente que não tem 
mais ‘by the book’, pois o que 
estava escrito neste livro, 
não funciona mais para os 
jovens de hoje. 

Para atraí-los, pense como 
eles, entenda as suas singu-
laridades e peculiaridades 
geracionais, converse com 
eles na linguagem digital, tro-
que a crítica pela curiosidade 
e, assim, tenha a receita de 
como ser irresistível para a 
Geração Z. 

(*) - É coordenadora de Talent 
Acquisition na Engineering do Brasil, 
companhia global de TI e Consultoria 

especializada em Transformação 
Digital. 

Carol Moreno (*)
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QUINTA-FEIRA, 05 DE DEZEMBRO DE 2019

DIREITOS DO FUNCIONÁRIO INTERMITENTE
Quais os direitos do funcionário no contratado de trabalho Intermitente, 
como: Férias, 13º, Licença Maternidade, Auxílio Doença, FGTS, multa 
do FGTS e rescisão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA LEGISLAÇÃO ATUAL, O CONTROLE DE PONTO SERÁ OBRIGATÓRIO 
PARA AS EMPRESAS COM MAIS DE 20 FUNCIONÁRIOS?

Informamos que as empresas ficam obrigadas a adotar o controle de 
jornada em registro manual, mecânico ou eletrônico, quando tiverem 
acima de 20 empregados, conforme estabelece o art. 74, § 2º da CLT, 
no qual foi alterado com a Lei nº 13.874/2019.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Empresa possui funcionário expostos a ruído, porem adota medidas 
de proteção individual, será devido o adicional de insalubridade, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ISENÇÃO DE INSS
Nos atestados até 15 dias, o evento de lançamento na folha teria isenção de 
INSS, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESÁRIO MEI QUE NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO REGISTRADO, 
TERÁ SEU AUXILIO DOENÇA RESCINDIDO CASO EMITA NOTAS NO 
PERÍODO EM QUE ESTIVER RECEBENDO O BENEFÍCIO?  

O benefício de auxílio-doença deste MEI poderá ser cancelado a partir 
do retorno à atividade, conforme determina o artigo 60, § 6º da Lei nº 
8.213/1991, pois neste período o segurado não deve exercer atividade 
remunerada que lhe garanta sua subsistência.

DISPENSA DE RELATÓRIOS
As ME, EPP e MEI são obrigadas a ter o PCMSO e o PPRA? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INÍCIO DA APRESENTAÇÃO
A transmissão da EFD-Reinf de entidades sem fins lucrativos, qual o prazo de 
início de apresentação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001628-48.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, 
na forma da Lei. Faz Saber a(o) Priscila Araujo Santos, CPF 379.192.668-31, que União Social 
Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 2.689,43, referente ao contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito devidamente atualizado acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 
atribuído à causa, ou em igual prazo apresente embargos monitórios, sob pena do silêncio 
independente de qualquer formalidade constituir-se á de pleno direito o título executivo judicial, 
nomeando-se 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 18 de Novembro de 2019.  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 21ª Vara Cível 
do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP. Processo nº 1030567-37.2013.8.26.0100. 
Executado: PEDRO VIEIRA DE OLIVEIRA. Um Terreno e suas benfeitorias com 343,86m², em 
São Paulo/SP – 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 27/01/2020, às 14h55min, e 
termina em 30/01/2020, às 14h55min e; 2ª Praça começa em 30/01/2020, às 14h56min, e ter-
mina em 20/02/2020, às 14h55min. Um Terreno e suas benfeitorias, sito a atual Rua José Ma-
rin, 16 (antiga rua Seis, Lote nº 16 da quadra G) no Jardim Gianetti, no Distrito de Guaianazes/
SP - Capital. Descrição completa na Matrícula nº 31.331 do 7º Cartório de Registros de Imóveis 
da Capital/SP. Contribuinte nº 138.278.0002-0. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 271.802.34 - Lan-
ce mínimo na 2ª praça: R$ 163.081,40 (Sujeitos à atualização). Ficam os requeridos, PEDRO 
VIEIRA DE OLIVEIRA, seu cônjuge, MARIA DA GLÓRIA BALTAZAR DE OLIVEIRA, e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para 
a intimação pessoal.
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O subsecretário geral da 
ONU para os Assuntos 
Humanitários e Ajuda 

de Emergência, Mark Lowcock, 
apresentou ontem (4), em Ge-
nebra, a lista de necessidades 
fi nanceiras prioritárias para o 
próximo ano. O valor é inferior 
ao de 2018 e inclui apoio a 109 
milhões de pessoas.

O maior pedido concentra-
se na ajuda humanitária à 
Síria. Neste caso, a ONU pede 
US$ 3,3 bilhões para ações 
no interior do país e US$ 5,2 
bilhões de dólares destinados 
ao apoio aos refugiados que se 
encontram na Turquia, Líbano, 
Jordânia e Iraque. “O confl ito 
na Síria continua a provocar 
a maior crise de refugiados da 
atualidade, com 5,6 milhões de 
pessoas nos países que fazem 
fronteira com o território sírio, 
sendo que é preciso acrescen-
tar seis milhões de deslocados 
internos, no interior do país”, 
disse Lowcock.

O Iémen, outro país em guer-
ra, encontra-se nas prioridades 
dos programas humanitários 
das várias agências da ONU, ne-
cessitando, segundo a ONU, de 
US$ 3.2 bilhões para auxílio “à 
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Registro Civil 2018 mostra que 
o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo teve aumento de 
61,7 % no ano passado em re-
lação a 2017. Em 2018, foram 
registrados 9.520 casamentos 
civis entre cônjuges do mesmo 
sexo, ante 5.887 em 2017. Os 
dados foram divulgados ontem 
(4) pelo IBGE. As uniões entre 
mulheres cresceram 64,2%, 
passando de 3.387 em 2017 para 
5.562 em 2018. Os casamentos 
entre homens subiram de 2,5 
mil para 3.958, o que representa 
um aumento de 58,3%.

O levantamento mostra ainda 
que a alta foi puxada principal-
mente pelo mês de dezembro: 
as uniões homoafetivas entre 
homens e mulheres somaram 
3.098. Em dezembro de 2017, 
foram registrados 614 casamen-
tos entre pessoas do mesmo 
sexo. No casamento entre 
mulheres, foram registradas 

ONU pede US$ 29 bilhões para 
ajuda humanitária de emergência
Os programas de ajuda humanitária das Nações Unidas para 2020 precisam de US$ 29 bilhões para dar 
continuidade aos trabalhos de apoio ao Iémen, Sudão do Sul, e refugiados e deslocados sírios e venezuelanos

Síria é o país que concentra maior demanda fi nanceira no próximo ano.

maior crise humanitária atual”, 
de acordo com subsecretário 
da organização. No Iémen, 24 
milhões de pessoas precisam de 
ajuda. O contingente equivale 
a 80% da população do país.

Para o Sudão do Sul são pedi-

dos US$ 2,5 bilhões e para a Re-
pública Democrática do Congo, 
US$ 2,4 bilhões, estando estes 
dois países no topo de uma lista 
composta por quase 20 estados 
do continente africano. Para 
a Venezuela são necessários 

US$ 750 milhões de dólares 
para auxílio a cidadãos que se 
encontram no interior do país 
e US$ 1,35 bilhão para os des-
locados internos e refugiados 
que se encontram nos países 
vizinhos (ANSA).

Aumenta o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Nas uniões LGBTI, a idade média ao contrair o casamento foi de 

34 anos para os homens e 32 anos para as mulheres.

549 uniões em novembro e 1.906 em dezembro do ano passado. 
Os registros de casamentos entre cônjuges masculinos passaram 
de 408 em novembro para 1.192 em dezembro de 2018.

“As pessoas estão aproveitando e ofi cializando [as uniões]. 
Entre as mulheres, você observa que isso está se tornando mais 
popular. Com mais acesso à informação, as pessoas estão deci-
dindo dessa forma”, disse a analista. Nos casamentos civis entre 

solteiros de sexos diferentes, os 
homens se casaram, em média, 
aos 30 anos, e as mulheres, aos 
28 anos. Nas uniões LGBTI, 
a idade média ao contrair o 
casamento foi de 34 anos para 
os homens e 32 anos para as 
mulheres.

A pesquisa revela também 
que houve aumento de 3,2% 
no número de divórcios em 
2018, em comparação com o 
ano anterior: foram 385.246 
divórcios no ano passado, 
ante 373.216 em 2017. A taxa 
de divórcios passou de 2,5 
para cada mil pessoas com 20 
anos de idade ou mais no país 
em 2017 para 2,6. A Região 
Sudeste apresentou o maior 
percentual, com 3,1 divórcios 
para cada mil pessoas com 20 
anos de idade ou mais.

O tempo médio entre a data 
do casamento e o divórcio é de 
14 anos. Em 2008, esse tempo 
médio era de 17 anos (ABr).

Seis fêmeas e quatro machos 
da espécie mutuns-de-penacho 
(Crax fasciolata), que fazem 
parte do programa de reprodu-
ção da empresa Itaipu Binacio-
nal, serão reintroduzidas pela 
primeira vez no bioma natural. 
As 10 aves serão soltas dentro 
de 30 dias na província de Cor-
rientes, próximo ao Parque Na-
cional de Iberá, na Argentina. 
A região é de tríplice fronteira 
com Brasil e Paraguai, próxima 
ao Refúgio Biológico Bela Vista, 
onde os animais nasceram em 
um criadouro científi co. 

Segundo o superintendente 
de gestão ambiental de Itaipu, 
Ariel Scheffer, a escolha do 
lugar para soltura foi motiva-
da pela ampla experiência da 
Fundação Conservation Land 
Trust, que será a responsável 
pelo processo de reintrodução. 
“Eles têm lá áreas preserva-
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Aves de criadouro serão soltas na Mata Atlântica argentina
das de Mata Atlântica muito 
grandes, onde o sucesso dos 
indivíduos na natureza será 
garantido”, disse.

O mutum-de-penacho é uma 
ave que mede cerca de 80 cen-
tímetros e pesa, em média, 2,5 
quilos. Ela habita o Centro-Oeste 
e o Sudeste do Brasil, o Paraguai 
e o norte da Argentina e é impor-
tante dispersora de sementes 
em fl orestas de climas tropicais 
e subtropicais. Por ser de uma 
espécie Galliforme, como a ga-
linha e o peru, sofre ameaça de 
extinção por causa da caça para 
consumo de sua carne e ovos.

No processo de reintrodução, 
os mutuns-de-penacho sofrem 
a ameaça de predadores natu-
rais, como felinos e répteis, e 
também precisam aprender a se 
alimentar sozinhos de pequenos 
insetos, moluscos e sementes. 
“Eles passam por um período de 

Elas fazem parte de programa da Itaipu Binacional.

pré-adaptação em gaiolas no meio 
da fl oresta, para depois serem sol-
tos”, afi rmou o superintendente.

Entre planejamento e envio 
das aves para a Argentina, a 
operação terá duração de mais 
de seis meses. Como o banco 

genético de Itaipu já está ga-
rantido, novas solturas deverão 
ocorrer. “A gente espera conse-
guir criar uma população viável 
que comece a se reproduzir em 
ambiente natural para recom-
por o bioma” (ABr).

O turismo brasileiro atingiu 
faturamento de R$ 112 bilhões en-
tre os meses de janeiro e setembro 
de 2019 – alta de 3,9% em relação 
ao mesmo período do ano passa-
do, de acordo com levantamento 
inédito do Conselho de Turismo 
da FecomercioSP, com base em 
números divulgados pelo IBGE.

“O resultado positivo confi rma a 
boa expectativa para o fechamen-
to de 2019, com faturamento su-
perior a R$ 150 bilhões, o mais alto 
desde 2015. A expectativa é que 
os dados melhorem ainda mais em 
2020 com abertura econômica, 
liberação de capital estrangeiro 
das companhias aéreas e isenção 
de vistos para alguns países”, 
avalia a presidente do Conselho 
de Turismo da FecomercioSP, 
Mariana Aldrigui.

 Das seis atividades pesquisa-
das, três obtiveram alta em seu 

Turismo deve fechar 2019 com 
faturamento de R$ 150 bilhões

faturamento real no comparativo 
anual, com destaque para trans-
porte aéreo (8,4%), com R$ 35,9 
bilhões, e serviços de alojamento 
e alimentação (2,6%), com R$ 
34,5 bilhões. Em contrapartida, 
registraram leves baixas locação 
de meios de transporte, agência 
de turismo e operadora (-0,5%); 
e transporte terrestre (-0,1%). 

Essa retração pela procura de 
agência de turismo ocorreu pela 
alta do dólar, o que difi cultou 
as viagens internacionais, e em 
decorrência da facilidade que os 
consumidores têm de efetuar as 
compras de passagens e reservas 
de hotéis direto por aplicativos, 
por exemplo. Apesar de bastante 
positivo para o setor, o valor ainda 
está abaixo dos R$ 125 bilhões de 
2014 (de janeiro a setembro), épo-
ca em que o Brasil sediou a Copa 
do Mundo (AI/FecomercioSP).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MAYCON DE SOUSA LIMA, profi ssão: ajudante de confeiteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Helena de Sousa Lima. 
A pretendente: SUELLEN FERREIRA SILVA, profi ssão: atendente de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sueli Ferreira Silva.

O pretendente: JONATAS FAGUNDES DE ALMEIDA, profi ssão: coordenador de 
engenharia, estado civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 
10/08/1962, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime 
Fagundes de Almeida e de Edite Machado de Almeida. A pretendente: KATIA PAES 
SANTOS, profi ssão: aux. administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/10/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Roberto Aparecido Souza Santos e de Sandra Paes.

O pretendente: FERNANDO ROSSI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Rossi e de Marta Messias Rossi. A pretendente: 
JACQUELINE DE SOUSA VILARUEL, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itapetininga, SP, data-nascimento: 29/11/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Vilaruel e de Atilia de Sousa Vilaruel.

O pretendente: LAERCIO MARCONDES, profi ssão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Roseira, SP, data-nascimento: 04/03/1955, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcondes e de Maria Aparecida Pereira. A pre-
tendente: MARIA MORENO RAIMUNDO, profi ssão: cobradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Rio Largo, AL, data-nascimento: 12/10/1965, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo Filho e de Lindinalva Moreno Raimundo.

O pretendente: JACQUES SANTANA AMORIM DE SOUSA, profi ssão: porteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 17/07/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Amorim de Sousa 
e de Suely Severina de Santana. A pretendente: MARIA ANGELICA CASTILHO, 
profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 03/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edrair Francisco Castilho e de Angela Maria de Castilho.

O pretendente: WAGNER DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/02/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cicero da Silva e de Aucicleide Silva 
Florencio. A pretendente: KELI MARIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 04/01/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino Nunes dos Santos e de Luzia de 
Freitas Paiva dos Santos.

O pretendente: GEREMIAS PIRES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serra, ES, data-nascimento: 24/04/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Pires da Silva e de Nelza Pires da Silva. 
A pretendente: HERMILA EMANUELA PEREIRA RIBEIRO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 
14/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emanuel da 
Cruz de Souza Ribeiro e de Helena Pereira de Jesus.

O pretendente: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Pombos, PE, data-nascimento: 06/05/1954, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Gonçalves dos Santos e de Maria 
Luzia da Silva. A pretendente: HELENA SOUZA ROCHA, profi ssão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: Caetité, BA, data-nascimento: 20/03/1961, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Alves de Souza e de Gersina Santos Souza.

O pretendente: EDMARIO SANTOS DA CRUZ, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hodson Góes da Cruz e de Telma 
Carvalho dos Santos. A pretendente: JULIANA TAVARES MACARIO, profi ssão: orien-
tadora de público, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Marcos dos Santos Macario e de Simone Tavares da Silva.

O pretendente: FELIPE CHARLES FRANÇA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/12/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Jose de França e de Nilza Maria da Silva. 
A pretendente: LETÍCIA GOMES AMORIM, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 10/07/1997, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Emanoel Amorim de Souza e de Fabiana Gomes dos Santos.

O pretendente: JOSUÉ JOSÉ DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1976, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de José Cirilo da Silva e de Julia Emilia da Silva. A preten-
dente: LUCINÉIA PEIXOTO PEDROSO, profi ssão: técnica em enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ivaiporã, PR, data-nascimento: 19/12/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Peixoto e de Niúra 
de Fátima Mota Peixoto.

O pretendente: GABRIEL DO NASCIMENTO LIMA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Miguel de Lima e de Marinete 
Josefa do Nascimento. A pretendente: ANA CLARA LIMA OLIVEIRA, profi ssão: cos-
tureira, estado civil: solteira, naturalidade: Teresinha, PI, data-nascimento: 15/11/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato de 
Sousa Oliveira e de Ana Cilma de Sousa Lima.

O pretendente: AMARILSON DA CRUZ TEIXEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Teixeira Sobrinho e de Eliene da Cruz 
Teixeira. A pretendente: MIKAELE NASCIMENTO DA COSTA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elisângela Nascimento da Costa.

O pretendente: WILLIAM NOVAES, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 07/08/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Novaes Sobrinho e de 
Maria Eunice da Silva Novaes. A pretendente: JUSSARA LOURDES SILVA, profi ssão: 
analista de relacionamento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/08/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Arnaldo 
Raimundo dos Santos Silva e de Maria de Lourdes Pedroso Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS ANJOS CESÁRIO, profi ssão: operador de 
câmera, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1982, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Cesário e de Elzení dos Anjos 
Cesário. A pretendente: EUNICE ARAUJO SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 27/02/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ataide Felix da Silva e de Gizelda 
Semias de Araujo Silva.

O pretendente: JEFFERSON FIGUEIREDO ASSUNÇÃO, profi ssão: aux. de cobrança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hilton Paulino Assunção e de 
Maria Aparecida de Lima Figueiredo. A pretendente: TAIS DOS SANTOS FERREIRA 
MANOEL, profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de André Henrique Manoel e de Ana Maria dos Santos Ferreira.

O pretendente: MARCIO HENRIQUE CRUZ DE FREITAS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Arruda de Freitas e de Regi-
na Maria Cruz de Freitas. A pretendente: KEYTH ADRIELI DE OLIVEIRA TAFURI, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de David Tafuri e de Kelly Elisangela de Oliveira.

O pretendente: DIELSON ARAÚJO FREITAS, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Bárbara, BA, data-nascimento: 17/09/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denivaldo Bispo de Freitas e de Soeli Araújo 
Freitas. A pretendente: RAFAELA DE BRITO SILVA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Bárbara, BA, data-nascimento: 28/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildasio de Brito Silva e 
de Edenice Galiza da Silva.

O pretendente: RAFAEL CAMPOS ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de William Tadeu de Andrade e de Margareth 
de Campos Andrade. A pretendente: MIRIÃ DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silva e de 
Romilda dos Santos Silva.

O pretendente: DANIEL LOPES BARBOSA DE MELO, profi ssão: promotor de 
merchandising, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/06/1987, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Damião Barbosa de 
Melo e de Vania Gomes Lopes dos Santos. A pretendente: BRUNA PROCOPIO DOS 
ANJOS, profi ssão: designer afro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sebastião Lima dos Anjos e de Elaine Cristina Paulino dos Anjos.

O pretendente: JOÃO MARIA PEREIRA DE LIMA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 05/11/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Luiz de Lima e de Odiléia 
Pereira de Lima. A pretendente: MARIA MADALENA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Capela, AL, data-nascimento: 
17/04/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ricardo 
da Silva e de Maria Edileuza da Conceição.

O pretendente: MARCELO GOMES DA SILVA, profi ssão: operador de monitoramento, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 14/11/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Gomes da Silva 
e de Eugenia Gonçalves da Silva. A pretendente: CRISTIELI ALVES CAMPOS, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Pindaí, BA, data-nascimento: 
28/03/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Mendes 
Campos e de Eva Alves Campos.

O pretendente: PABLO MARTINS CAMARGO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Correia Camargo e de Priscilla 
Pereira Martins Camargo. A pretendente: BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS SOUZA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 09/08/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de André 
Macario de Souza e de Leandra Aparecida Pereira dos Santos Souza.

O pretendente: ISRAEL FERREIRA GUIMARÃES, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 06/06/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valerio Faria Guimarães e de Edir 
Ferreira Guimarães. A pretendente: IARA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/2001, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Roberto dos Santos e 
de Raimunda Maria da Silva.

O pretendente: VANDERLEY SOUZA SANTOS, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 20/04/1986, residente e domiciliado 
em Franco da Rocha, SP, fi lho de Valdevir Pereira dos Santos e de Josefa Alves de 
Souza Santos. A pretendente: TALITA DE JESUS NASCIMENTO, profi ssão: profes-
sora, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/04/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Soares do Nas-
cimento e de Nataildes Carolina de Jesus Nascimento.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, profi ssão: operador de teleatendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Claudio da Silva e de 
Ivone dos Santos Conceição da Silva. A pretendente: PALOMA CAJUEIRO JUSTO, 
profi ssão: operadora de temarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alexandre Justo e de Claudete Cajueiro Justo.

O pretendente: LUIS CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osvaldo Cruz, SP, data-nascimento: 25/02/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Manoel dos Santos e de Neusa 
Francisco. A pretendente: HÉLIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 07/04/1967, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Floriano Alves de Oliveira e de 
Gildete Silva Oliveira.

O pretendente: JOAQUIM SALDANHA, profi ssão: gráfi co, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Banedito Saldanha e de Maria José 
Olhedrina Saldanha. A pretendente: JACIRA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva 
e de Elvira Pereira da Silva.

O pretendente: MARCELO FELIPPE DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Rodrigues de Oliveira e de 
Terezinha Felippe. A pretendente: MARCIA PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: vendedo-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helena Pinheiro da Silva.

O pretendente: CRISTIANO RONQUE ROSSIN, profi ssão: técnico de telecomunição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fortunato Rossin e de Maria 
Fatima Ronque Rossin. A pretendente: JOSEANE DA SILVA SALGADO, profi ssão: 
supervisora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito 
das Graças Salgado e de Maria Sissa da Silva Salgado.

O pretendente: ÉDER HENRIQUE TARARAM, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/12/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Geraldo Tararam e de Erlen 
Aparecida Groggia Tararam. A pretendente: DAIANE DE SOUZA ALKMIM, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Leonardo de Alkmim 
e de Vilma Aparecida de Souza Alkmim.

O pretendente: JOEL DE LIMA ALEXANDRE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sapé, PB, data-nascimento: 08/06/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alexandre Sobrinho e de Maria Cristina 
de Lima Alexandre. A pretendente: ELAINE DOS SANTOS BARBOSA, profi ssão: 
supervisora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/02/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emilio Martins 
Barbosa e de Adenildes dos Santos.

O pretendente: AUGUSTO CESAR JESUS DA SILVA, profi ssão: analista patrimonial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Serafi m da Silva e de Neusa 
Mota de Jesus da Silva. A pretendente: BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivonaldo Gondim da Silva 
e de Natalia Rodrigues Augusto.

O pretendente: THIAGO DE CARVALHO FELISBERTO, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oduvaldo Viana Felisberto e 
de Mara Moreira de Carvalho Felisberto. A pretendente: THAÍS REGINA SIMI LEITE, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
16/07/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hivair Luiz 
Leite e de Sandra Regina Simi Leite.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Ribeiro da Silva e de Silvânia Maria 
Ribeiro da Silva. A pretendente: GABRIELA DE JESUS SANTOS, profi ssão: mani-
cure e pedicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos de 
Jesus Santos e de Jucy Santos.

O pretendente: DANIEL DE AZEVEDO MACEDO, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu de Souza Macedo e de Neide 
Gertrudes de Azevedo Macedo. A pretendente: DÉBORA LÚCIA NUNES DE SOUZA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 
10/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diosano 
Nunes de Souza e de Lindalva Oliveira Nunes de Souza.

O pretendente: BRUNO COTA PAIVA DE SOUSA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/05/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Paiva de Sousa 
e de Solange Pereira Cota de Sousa. A pretendente: GRACIELLE CRISTINE DA 
CONCEIÇÃO SANTOS, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jicelio Melos Santos e de Elizabete Cristina da Conceição.

O pretendente: MÁRCIO APARECIDO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Primo Silva e de Josefa Simião 
da Silva. A pretendente: ELAINE DE SOUZA DIAS NETTO, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/11/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito 
Renato Netto e de Eremita de Souza Netto.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson dos Santos e de Carla Viviane Santa Barbara. 
A pretendente: VIVIANE GONDIM DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gondim da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: MATEUS LEITE RODRIGUES, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eudes Rodrigues e de Katia Silene Leite da 
Silva. A pretendente: GABRIELLE LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues de Oliveira e de 
Ana Lucia Gonçalves de Lima Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON VIEIRA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odalio Silva e de Marilene Vieira. A 
pretendente: CAROLINE DIAS DE SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/10/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Cassio Fagundes de Souza 
e de Adriana Simões Dias.

O pretendente: JOÃO GABRIEL DE SOUZA, profi ssão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1984, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Maria Cristina de Souza. A pretendente: 
DAIANA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Roseli de Souza Silva.

O pretendente: ROBERTO DOS SANTOS FERNANDES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Bertoldo Fernandes e 
de Marizete dos Santos. A pretendente: CINTIA RODRIGUES CAMPOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues Campos 
e de Luzinete Maria Campos.

O pretendente: KAIQUE AQUINO DOS ANJOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valéria Aquino dos Anjos. A pretendente: 
AMANDA DE LIMA DO NASCIMENTO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo do Nascimento e de Maria Aparecida 
de Lima do Nascimento.

O pretendente: ADAILTON DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 14/08/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Ferreira e de Ma-
ria Antonia dos Santos Ferreira. A pretendente: ANGELITA VIEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Maior, PI, 
data-nascimento: 28/01/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Getúlio Ribeiro dos Santos e de Francisca Vieira dos Santos.

O pretendente: LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA, profi ssão: ajudande 
de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genilson 
Alves de Almeida e de Adriana Santos Rodrigues. A pretendente: JHENIFER RAQUEL 
VIEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Erbas Vieira e de Marilia Raquel da Conceição.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DE ANDRADE, profi ssão: lavador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1976, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Pereira de Andrade 
e de Palmira Correia de Andrade. A pretendente: SUELI PEREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/05/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Andrelino Lopes dos Santos e de Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: HELIO MARTINAZZI NETO, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esau Martinazzi e de Andreia 
Ribeiro Silva. A pretendente: THAYNÁ ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Andrade dos 
Santos e de Claudete Andrade dos Santos.

O pretendente: EVERSON DE CARVALHO BISPO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 06/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel Bispo e de Maria da 
Guia de Carvalho Bispo. A pretendente: MARIA IRIANE DE FREITAS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Acaraú, CE, data-nascimento: 16/02/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria de Freitas e 
de Maria Irene de Freitas.

O pretendente: JOSÉ JANAILSON VITORINO, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo do Potengi, RN, data-nascimento: 22/07/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Vitorino 
e de Clevonete Pereira Vitorino. A pretendente: DANIELLA EUFRASIO DE SÁ, pro-
fi ssão: operadora de máquina, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Alves de Sá e de Antonia Eridan de Souza Eufrasio de Sá.

O pretendente: KELSON WILLER DOS SANTOS FIRMINO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Firmino e de Neide 
dos Santos Firmino. A pretendente: ANTONIA CLEIDIANA DE SOUZA, profi ssão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
11/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antenor de 
Souza e de Auzira Alves dos Santos.

O pretendente: JESUSMIR CHAVES COELHO JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesusmir Chaves Coelho e de Luzailde 
Cardoso da Silva Coelho. A pretendente: JULIA RAYANE DA SILVA ALCÂNTARA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson 
Maranhão de Alcântara e de Vandismar Oliveira da Silva.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA FERREIRA, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Ferreira e de Maria Luiza 
Bezerra da Silva Ferreira. A pretendente: LETICIA JAKELINE GONZAGA DINIZ, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 25/02/1994, residente e domiciliada em Carapicuíba, SP, fi lha de José Reginaldo 
Fernandes Diniz e de Maria Regilene Gonzaga Diniz.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE MALAFAIA PARISI, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1983, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Roberto Parisi e de Maria Aparecida Mala-
faia Parisi. A pretendente: DAYANA BATISTA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista da Silva e de Francisca 
José Melo da Silva.

O pretendente: ALEX SANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, profi ssão: balconis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
14/06/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Leocadio de Oliveira e de Maria Edelite do Nascimento. A pretendente: VALDINETE 
ELZA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Itaíba, PE, 
data-nascimento: 05/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Abelardo Felix da Silva e de Maria Elza da Silva.

O pretendente: AGENILDO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: técnico de 
refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 
24/09/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Francisco dos Santos e de Marinalva Bispo dos Santos. A pretendente: CRISTINA DOS 
SANTOS CRUZ, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Ubaitaba, 
BA, data-nascimento: 23/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elias Ricardo da Cruz e de Ivonildes Diogo dos Santos.

O pretendente: LUCIMAR CARLOS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Jose dos Santos. A pretendente: 
RUTH CARVALHO LIMA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira Lima e de Messias Ribeiro de Carvalho Lima.

O pretendente: MAURICIO LUIZ CICERO DE LIMA, profi ssão: armador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Santino Guedes de Lima e de 
Maria Moises de Lima. A pretendente: NAJARA YOHANNA FERREIRA RAMALHO, 
profi ssão: auxiliar admistrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Princesa Isabel, 
PB, data-nascimento: 30/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Batista Ramalho e de Elisabeth Ferreira Ramalho.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO IZIDRO PEREIRA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nova Olinda, PB, data-nascimento: 15/03/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Izidro Pereira e de Maria dos 
Santos. A pretendente: SAMIRA VALERIA FONSECA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 16/06/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Silva e de 
Cleide Eugenia dos Santos.
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O pretendente: OLIVAN ALBUQUERQUE TEIXEIRA, profi ssão: ajudante de entrega, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 13/06/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Araújo Teixeira e de Rita Gorete 
Albuquerque Teixeira. A pretendente: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: auditora, estado civil: solteira, naturalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 
18/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Milton da Silva 
e de Antonia Pereira de Almeida.

O pretendente: RUDÁ AZAMBUJA SANTOS NETO, profi ssão: analista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Teresópolis, RJ, data-nascimento: 20/07/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Rudá Azambuja Santos Junior e de Luciana Lopes Cereja. A 
pretendente: MARIANA BAGATIN LIMA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 14/11/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Felipe de Moura Lima e de Roseli Aparecida Bagatin Lima.

O pretendente: GIOVANNI FONSECA BARTHOLOMEU, profi ssão: desempregado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilson Bartholomeu Junior e de Marcilia Fonseca 
Bartholomeu. A pretendente: VITÓRIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
desempregada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luciano Alves 
de Oliveira e de Magda de Souza dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS CORTEZ VIANNA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 29/07/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira Vianna e de Vania de Cassia 
Cortez Vianna. A pretendente: ANDRÉA PAULA LOPES MARTINO, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Martino e de Marlene Lopes Martino.

O pretendente: MARCOS FERNANDO TRISTÃO, profi ssão: fotógrafo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1967, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista Tristão e de Lucia de Oliveira Tristão. A pretendente: 
NADIA MARIA GEBELEIN, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Nicolau Gebelein e de Maria de Fatima Canelas Gebelein.

O pretendente: MOHAMED MUSTAFA SOBRINHO, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1979, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Tadeu Mustafa e de Maria do Carmo Mustafa. 
A pretendente: CINTHIA CASTROVIEJO, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Arthur Castroviejo Neto e de Ivany Aparecida Castroviejo.

O pretendente: CHO WAN LIM, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
República da Coreia, data-nascimento: 05/07/1993, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Kyung Heui Lim e de In Ock Park. A pretendente: ANA MI BOK YOO, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Soo Hyon Yoo e de Jung Hui Yoo Kim.
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www.netjen.com.br

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

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exões Refl exõesRefl exões
A LUZ DE UM NOVO DIA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Estamos despertando para a luz de um novo dia e 
uma nova era. As energias que chegam estão garan-
tindo que nossa vida seja de fato guiada por Deus. 
Nossa jornada interior está chegando lentamente 
ao fi m quando nossas forças internas começam a se 
deslocar para o nosso mundo externo. Todas as mu-
danças e transformações que temos experimentado 
interiormente de repente irão começar a se manifestar 
exteriormente

Tudo o que está fora de alinhamento com a sua alma 

está sendo trazido à sua atenção para ser mudado e 
ou transformado. Diferentes situações e desafi os estão 
surgindo, oferecendo-lhe a oportunidade de reavaliar 
a direção de sua vida, rever suas escolhas e mudar sua 
realidade. Permanecer no presente é o que permitirá 
que você se alinhe com esse processo. Seguir o fl uxo 
e confi ar em sua intuição é fundamental. A clareza 
virá, mas a paciência e a entrega são necessárias.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Se você chegou até aqui 

é por que tem buscado 

novas respostas sobre 

quais são as tendências 

no mundo do marketing. 

E se há ao menos uma 
estratégia na qual deve 
fi car de olho são os con-

teúdos em vídeo, os chamados 
vídeo marketing. A fama dessa 
ferramenta tem a ver com a 
nova forma de consumir. As 
pessoas pesquisam; buscam por 
informações antes de decidir se 
compram ou não um produto ou 
adquirem um serviço. 

E mesmo que o usuário encon-
tre respostas claras e objetivas 
em um texto, os vídeos são o for-
mato preferido: de acordo com 
uma pesquisa feita pela empresa 
de análise de performance digital 
SearchMetrics, uma fração cada 
vez maior de pessoas têm busca-
do por vídeo em vez de texto ou 
fotos. Ele é capaz de solucionar 
as principais dúvidas e direcionar 
o cliente para o “sim”. 

Primeiramente, vamos pensar 
sobre a jornada de compra de 
um consumidor em potencial. 
A fase inicial é a descoberta. O 
indivíduo se dá conta que tem 
uma necessidade e passa a pes-
quisar informações para enten-
der como enfrentar o problema. 
Em seguida, ele pensa e pesquisa 
por soluções. Como ele pode 
solucionar essa necessidade?

Assim, ele analisa as soluções 
de compras, os tipos de produ-
tos disponíveis no mercado e 
respectivos fornecedores. É aqui 
que o fator preço deixa de ser 
um elemento certeiro, já que no 
cenário atual, o consumidor leva 
em consideração a qualidade 
e satisfação de experiência da 
compra, desde a demonstração 
das características do produto 
até receber a embalagem intacta. 

Neste contexto, o vídeo não 
apresenta apenas um conteúdo 
didático, é uma linguagem que 
traz o cliente para perto da 
marca ao unir pessoalidade. 
Um exemplo de vídeos com alto 
engajamento são os de “unbo-
xing”, em que acompanham o 
comprador em todas as etapas 
do processo, desde a remoção de 

cada componente, a montagem 
das peças e a exibição do produto 
acabado. 

Esse tipo de conteúdo permite 
chamar a atenção para o design 
ou alguma especifi cidade do pro-
duto e os consumidores sabem o 
que exatamente receberão, aju-
dando a alinhar as expectativas 
em relação a compra. De acordo 
Kissmetrics, empresa de análise 
e estatísticas online, os visitantes 
do site que assistem a um vídeo 
de produto têm até 85% mais 
chances de comprá-lo. 

Em se tratando de pequenos 
e-commerces a avaliação dos 
clientes é ainda mais preciosa: 
uma pesquisa americana mos-
tra que 68% das pessoas leem 
entre uma e seis avaliações de 
outros clientes antes de decidir 
se compram um produto. Ou 
seja, a famosa “boca a boca” não 
morreu, só se transformou. 

Outra característica favorá-
vel aos vídeos de marketing e 
vendas é o potencial enorme de 
compatibilidade com as redes 
sociais. Um vídeo de um minuto 
pode ser editado para segundos 
e exibido no Instagram ou como 
teaser no Youtube. Um exemplo 
bem-sucedido é da empresa 
americana Advance Auto Paris, 
que criou vídeos com instruções 
de montagem, uso e manuseio, 
didáticos, não apenas para o site, 
também para o Facebook. 

O engajamento aumentou, 
graças ao compartilhamento 
deste tipo de conteúdo entre os 
seguidores -- uma propaganda 
orgânica, sem investimento em 
campanhas patrocinadas! Além 
disso, a presença da marca é 
fortalecida, sua relevância na 
memória dos usuários também o 
que lá na frente vai infl uenciar no 
processo de tomada de decisão. 

Diante do novo comportamen-
to de consumo, profi ssionais 
do marketing e vendas devem 
incluir essa estratégia no pla-
nejamento. Se você ainda não 
deu este passo, passou da hora 
de começar! 

(*) - É co-fundador da CoreBiz, uma 
agência especializada em omnichan-
nel, com grandes clientes de varejo e 
itndústria de vários segmentos (www.

corebiz.com.br). 

Como os vídeos de 
produtos ajudam a tomada 

de decisão de compra 
Renan Mota (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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O número de mortes ocorridos e 
registrados no Brasil, nos últimos 
dez anos, aumentou 21,2%, pas-
sando de 1.055.672, em 2008, para 
1.279.948, em 2018.

Os dados foram divulgados, ontem 
(4), pelo IBGE. “Esse crescimento 
ocorreu em virtude da diminuição 
da mortalidade nas idades iniciais, 
o que fez com que um maior con-
tingente de indivíduos chegasse às 
idades fi nais, gerando, assim, um 
incremento no número de óbitos 
nas idades mais avançadas, que 
apresentam mortalidade elevada”, 
diz o estudo.

Em 1978, as mortes de crianças 
menores de 5 anos de idade repre-
sentavam 32,6% do total de óbitos 
registrados. Já o percentual de 
mortes de pessoas com 65 anos ou 
mais de idade representava 30% 
do total. Com o envelhecimento da 
população, no ano passado 59,8% 
das mortes foram de pessoas com 
65 anos ou mais. Já a proporção de 
mortes de menores de 5 anos de 
idade foi de 2,8% do total em 2018, 
uma queda de cerca de 30 pontos 
percentuais nos últimos 40 anos.

A mortalidade masculina é nor-
malmente superior à feminina ao 
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Registros de óbitos aumentam 21% nos últimos dez anos

A mortalidade masculina é normalmente superior à feminina ao longo da vida.

A ocupação dos hotéis da 
capital fluminense para o 
período de 28 de dezembro 
a 1º de janeiro de 2020 apre-
senta média, até o momento, 
de 75%, de acordo com pes-
quisa divulgada, ontem (3), 
pelo Sindicato dos Hotéis do 
Município do Rio de Janeiro 
(Hotéis Rio). Regiões como 
os bairros do Flamengo, Bo-
tafogo, Ipanema e Leblon já 
mostram nível de procura mais 
elevado, de 86%, cada. 

Para a noite da virada, en-
tretanto, alguns bairros da 
cidade têm média de quartos 
ocupados da ordem de 95% a 
97%, em hotéis cinco estrelas 
de Copacabana, do Leme, Ar-
poador e de Ipanema, todos na 
zona sul, e na Barra da Tijuca, 
zona oeste.

G
ab

rie
l M

on
te

iro
/S

ec
om

Ocupação de hotéis no Rio para o fi nal do ano já chega a 75%
Com o tema Amor a Cada 

Vista, que remete à beleza 
natural e arquitetônica do 
Rio de Janeiro, a proposta da 
prefeitura para o próximo Ré-
veillon, é que os turistas foto-
grafem e fi lmem as paisagens 
e construções cariocas e as 
divulguem nas redes sociais, 
com a hashtag #vemprorio.

O município se tornará, 
em 2020, a primeira Capital 
Mundial da Arquitetura. O 
título foi concedido pela Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) e pela União 
Internacional dos Arquitetos 
(UIA). A expectativa para 
a virada do ano é superar o 
recorde de 2,8 milhões de pes-
soas, registrado na chegada de 
2019 (ABr). Em alguns bairros da zona sul ocupação já é de 95%.

A obra, que tem como 
tema “Looking for Juliet” 
(procurando Julieta), foi 

apresentada no Teatro Filarmô-
nico de Verona. 

Inspirado na diversidade e 
no drama clássico de Romeu e 
Julieta, o calendário 2020 busca 
retratar a “Julieta que existe 
em cada mulher”. “Eu queria 
um conceito vinculado à beleza 
e ao amor. Um conceito muito 
simples e muito forte. E amor e 
beleza são elementos de minha 
pesquisa há muitos anos. E eu 
queria, como o primeiro fotógra-
fo italiano de um projeto de uma 
empresa italiana, uma história 
ligada à Itália”, explicou Roversi.

Nascido em Ravenna, o ar-
tista italiano, que vive em Paris 
desde os anos 1970, produziu 
o calendário em Verona e na 
cidade francesa. Roversi vê 
no calendário a busca por um 
ideal, um sonho. “Atravessa as 
eras. É o ideal de uma mulher 
que simboliza a feminilidade, a 
doçura do amor e as qualidades 
de uma mulher que combina 
fragilidade e força, timidez e 
rebelião. Julieta é tudo isso”. 

“A tragédia da qual ela é pro-
tagonista bem representa aque-
la fronteira frágil que existe 
entre sonho e realidade, entre 
lágrimas e um sorriso, entre fe-
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Calendário Pirelli mostra força 
de Julieta na mulher moderna

licidade e dor, entre bem e mal. 
Sempre fui fascinado por essa 
fronteira tão fraca, quase uma 
ambiguidade”, acrescentou. 

Para demonstrar sua procura 
por Julieta, Roversi selecionou 
um grupo de artistas com enor-
me representatividade em suas 
áreas, como Kristen Stewart e 
Emma Watson, além das can-
toras Rosalía e Chris Lee, as 
atrizes Claire Foy, Mia Goth, 
Indya Moore, Yara Shahidi e a 
fi lha do próprio fotógrafo, Stella 
Roversi. 

Esta edição representa a pri-

meira vez que o calendário une 
cinema e fotografi a, já que as 
imagens serão acompanhadas 
de um curta-metragem. Em 18 
minutos, Roversi interpreta um 
diretor de cinema entrevistando 
candidatas ao papel de Julieta, 
que passam, uma a uma, pelas 
lentes do diretor para retratar 
a multifacetada personagem.

O Calendário 2020 tem 132 
páginas, com o anuário na 
capa, trechos de Romeu e Ju-
lieta e 58 fotografi as a cores e 
preto e branco, que retratam 
as protagonistas e a cidade de 

Esta é a primeira vez que obra é feita por fotógrafo italiano.

Convidado para ser o primeiro italiano a criar as imagens do Calendário Pirelli 2020, o fotógrafo Paolo Roversi tentou 
relacionar a famosa personagem Julieta, de William Shakespeare, às várias personalidades da mulher moderna

Verona.    Ainda na capa, brilha 
o verdadeiro calendário em 
letras douradas. As datas de 
nascimento de Julieta, de seu 
encontro com Romeu, de suas 
núpcias e do falecimento de am-
bos também estão ressaltadas.

“Ainda estou procurando por 
Julieta e acho que sempre a pro-
curarei, porque no fi nal Julieta 
é um sonho e nunca se tornará 
realidade. Esse é o charme 
dela, sua beleza, seu mistério. 
Espero que assim seja. Minha 
Julieta vai fazer você sonhar”, 
fi nalizou (ANSA).

longo da vida, mas que entre jovens 
e adultos essa diferença se acentua. 
“As causas principais para o aumen-
to dessa diferença são os óbitos 
por causas externas (homicídios, 
suicídios, acidentes de trânsito, afo-
gamentos, quedas acidentais etc.), 
que incidem com mais intensidade 
na população masculina”.

O estudo também aponta que hou-
ve incremento de mortes por causas 
externas nas pessoas mais velhas, 
sendo que uma parte considerável 
pode ser atribuída às quedas aci-
dentais. Em 2017, do total de causas 
de mortes provenientes de quedas, 

45,2% ocorreram na população de 
80 anos ou mais de idade.

Em 2018, 2.983.567 registros 
de nascimentos foram feitos em 
cartórios no Brasil. Desse total, 
2.899.851 referem-se a crianças 
nascidas em 2018 e registradas 
no mesmo ano e cerca de 3%, 
83.716, correspondem a pessoas 
nascidas em anos anteriores. Na 
comparação com o ano anterior, 
observou-se aumento aproximado 
de 1% no número de registros de 
nascimentos ocorridos e na unida-
de da federação de residência da 
mãe conhecida (ABr).
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Especial

#tenhacicatrizes

David Fraga

Novos Mercados

David Fraga (*)

Quando falamos de novos mercados, produ-
tos e nichos, logo pensamos em tecnologia, 

afi nal é o que mais avança. Entretanto para en-
tendermos esse comportamento é importante 
olharmos para o passado.

A cerveja por exemplo. Nos anos 80 “todo” ho-
mem bebia, nos 90 os jovens, no meado dos 90 as 
mulheres e em um mercado saturado, tentaram 
a bock que embora sem muito sucesso, abriu o 
caminho da cerveja gourmet que se sedimentou 
10 anos mais tarde, como se o consumidor ainda 
não estivesse “pronto”.

Com os energéticos foi mais fácil.

A “geração saúde” crescia, os esportes cha-
mavam a atenção e havia uma briga: “suquinho” 
era leve demais, “refri” saudável de menos, os 
dietéticos e os Softs como “H2OH!” tinham pego 
seu share. 

Daí vieram os energéticos: Apelo incrível de 
alegria, energia e descoberta. Pegou atletas e 
baladeiros, os motoristas e plantonistas que 
atravessavam a noite em claro, abrindo um 
mercado cheio de concorrentes.

Mas como prever estas mudanças? Devemos 
estar atentos aos lentos incrementos de tec-
nologia e comportamento. Em 96 a Nintendo 
se dedicava a um controle com captação de 
movimento, 10 anos mais tarde viabilizaram no 

Wii. Cativando um nicho inteiro de usuários, 
conquistando fãs e abrindo um mercado de con-
troles diferenciados. Líderes de venda fi zeram 
até a Sony buscar algo similar.

Sim,  o Kinect veio antes, mas sem jogos tão 
atraentes, não fez contato com o coração do 
consumidor da mesma maneira, se tornando 
uma famosa ferramenta de implementação de 

IOT em casa.

Hoje se discute mais a oportunidade fi nanceira 
que a de agradar o consumidor.

No que investir, Como conquistar o investidor 
e Qual o ROI? São perguntas mais frequen-
tes do que: como fazer parte da vida do meu 
consumidor? Ou: como vou fazer bem ao meu 
consumidor?

Olhemos estes casos e pensemos na “carne 
vegetariana” um nome que não faz sentido e 
uma busca questionada pelos próprios vegeta-
rianos, como diz Luiz Gongora (vegetariano há 
20 anos) “vegetariano que tenta imitar carte 
é como um divorciado falando que a ex era 
melhor”. De olho na mudança de alimentação 
do mundo empresas surgiram e bateram re-
cordes na bolsa em investimentos para criar 
um substituto da carne. Agora, motivados pelo 
que e para quem? Para a população crescente 
ser alimentada de forma mais sustentável? 
Ou pelo excesso de carne no organismo ser 
insalubre, porque a obesidade assola muitos 
países e esta alternativa ajuda, porque a moda 
é ser politicamente correto, para interromper 
a crueldade com animais ou porque as pessoas 
não querem trocar seus hábitos mas ainda tem 

uma consciência? E outros milhares de motivos 
razoáveis?

Todas as anteriores. 

Isso mesmo, Enquanto os fast foods brigam pra 
ver quem faz o melhor “Hambúrguer de Planta” 
as opiniões se dividem e os palavrões aparecem. 
Este é um mercado promissor, mas será que a 
introdução melhor era nesse produto ? Justo 
um ícone como o hambúrguer?

Temo  que sim, pois com insistência e per-
manência, a massa popular se convence de 
milhares de coisas, e talvez estejamos vendo 
um mercado se moldar através do dinheiro 
que fará a ideia grudar em nossas mentes de 
tanto insistir.

Assim as oportunidades se espalham na nossa 
frente e muitas vezes me admiro de como prever 
o futuro é menos importante do que perceber 
que ele chegou.

Há 4 meses começaram a falar  de celulares 
com 2, 3 ou 4 câmeras que fazem não te deixar 
errar o foco, cada câmera capta uma distância 
e depois junta tudo.

Mas para que mais serve esse recurso?  4 
meses se passaram e o mercado já se mexeu 
nesse sentido.

Se temos 2 câmeras (ou mais) e cada uma foca 
em algo com distância diferente, com o algoritmo 
certo seu celular pode medir distância entre os 
objetos em foco.

 Assim ele calcula a posição e tamanho do 
cachorrinho fake deitado no chão, graças a 
distancia do seu nariz das tuas orelhas poderá 
entender quando seu rosto virou e fazer não 
só orelhinhas e linguinhas que viram, mas 
também o Deepfake em casa.

Não diferente é calcular o tamanho de uma 
sala e colocar móveis 3D nela,  não numa foto, 
com a câmera aberta e em tempo real!

Imagine redecorar sua sala pela tela do 
celular, seu quarto ou o escritório ainda não 
alugado sendo mobiliado antes de assinar, só 
usando as câmeras múltiplas no aplicativo de 
um magazine qualquer que teve essa ideia.

Pois é, se você é desenvolvedor ou modelista 
3D, é isso que deveria estar fazendo há meses. 
Se é usuário, esteja certo que é isto que estará 
usando até o natal.

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  é 
antes de tudo um apaixonado por pessoas e suas 

atividades. É Sócio da JAM Propaganda e fundador da 
Escola Guilda de design. Palestrante de Atendimento 
à Clientes e Relacionamento Interpessoal, também o 

programa semanal dos Empreendedores Compulsivos 
na Radio Geek. Jogador convicto de RPG, se desenvolve 
hoje para atender pessoas com TDAH harmonizando seu 

aprendizado com os demais em sua escola.

Um grupo de pesquisadores do 
Instituto de Ciências Biomédicas 
(ICB) da USP propôs uma nova forma 
de ver a sepse, infl amação sistêmica 
potencialmente fatal que pode 
ocorrer em decorrência de infecções

Aline Tavares/ACdo ICB/ Jornal da USP

O artigo, publicado recentemente na revista Trends 
Endocrinol Metab, aborda a existência de duas es-
tratégias de defesa contra infecções que são opostas, 

porém, complementares.

Em uma dessas estratégias, a febre nos ajuda a eliminar 
patógenos, os organismos causadores de doenças (resis-
tência). Na outra, uma redução na temperatura corpórea, 
denominada hipotermia, nos ajuda a tolerar os danos cau-
sados pelos microrganismos (tolerância).

Em estudos realizados em pacientes com sepse no Hos-
pital Universitário (HU) da USP, foi observado que ambas 
são respostas naturais, transitórias e autolimitantes do 
corpo – ou seja, assim como a febre, a hipotermia também 
é regulada e coordenada pelo sistema nervoso central.

Alexandre Steiner, docente responsável pela pesquisa, estuda 
o tema há quase 20 anos e afi rma que toda resposta imune de 
ataque tem um dano colateral. “Se o custo desse dano colateral 
é muito alto, o organismo acaba optando por tolerar temporaria-
mente o patógeno com o auxílio da hipotermia, enquanto cria 
condições para voltar a combatê-lo com o auxílio da febre”, diz. 

Por esse motivo, os pacientes analisados apresentaram 
variações de temperatura, mas geralmente de forma regu-

A hipotermia pode ser defesa natural 
do organismo durante infecção

lada. Em humanos, a febre costuma ser limitada a 39ºC ou 
39,5ºC, e a hipotermia se estabiliza entre 34ºC e 35ºC. O 
paciente volta à temperatura “normal” sozinho.

O conceito de valores “normais” também foi questionado 
durante os estudos. Segundo Steiner, no caso de pacientes 
com infecção, estamos lidando com “novos normais” – valo-
res de referência de temperatura que o indivíduo infectado 
precisa para lidar com mudanças no funcionamento do seu 
organismo. Em outras palavras, manter a temperatura a 36,5ºC 

O professor Alexandre Steiner, no centro da foto, e seu grupo de pesquisa.

Reprodução/AC-ICB

não é normal para um indivíduo infectado; o “novo normal” é 
ter febre inicialmente e, se a condição se agravar, hipotermia.

Uma série de testes realizada pelo grupo em ratos e camun-
dongos demonstrou que, quando a infecção era gravíssima 
e havia desenvolvimento de hipotermia, o aquecimento 
forçado aumentava a mortalidade. Por outro lado, se a 
infecção é menos grave e há febre, existem evidências de 
que o resfriamento pode aumentar a mortalidade. “É um 
equívoco achar que a eliminação da febre ou da hipotermia 
melhora o quadro infeccioso, mesmo que dê a falsa impres-
são de um retorno à normalidade”, explica o pesquisador.

O caráter regulador da febre se apresenta no próprio 
comportamento do indivíduo – quando estamos com febre, 
sentimos frio e procuramos um ambiente mais quente. 
Em outros testes, quando os ratos vão desenvolver hipo-
termia durante a infecção, eles buscam um ambiente frio 
para ajudar a diminuir a temperatura. “Como a febre, a 
hipotermia nesses casos parece ser um processo ativo do 
sistema nervoso central, que faz com que a temperatura 
caia naturalmente”.

Para Steiner, o trabalho representa um importante ganho 
conceitual, que aborda o sistema imune como uma parte 
inseparável dos sistemas fi siológicos e não como um sistema 
independente. Além disso, muda a forma de entender as 
doenças infecciosas graves, propondo uma visão individu-
alizada para cada indivíduo. 

“Pacientes em situações diferentes poderão se benefi ciar 
mais da febre (resistência) ou da hipotermia (tolerância), 
ou ainda de uma alternância entre um estado e outro. Se 
continuarmos a procurar terapias que funcionem para todos 
em um grupo heterogêneo de pacientes, nossas opções 
fi cam muito limitadas.”

Em estudos realizados em pacientes com infl amação sistêmica  foi observado que a febre e a hipotermia
são respostas naturais, transitórias e autolimitantes do corpo.

Katrina_S via Pixabay
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