
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
10 de dezembro de 2019

Ano XVII – Nº 4.012

“Um problema 
de nossa época 
é que as pessoas 
não querem ser 
úteis, mas sim 
importantes”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico
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O ministro do STF, Luiz 
Fux, disse ontem (9), 
em Brasília, que alguns 

juízes e desembargadores 
interpretaram erroneamen-
te a decisão da Corte sobre 
a possibilidade de que réus 
condenados em segunda 
instância sejam presos. Para 
ele, os magistrados podem, 
conforme o caso, decretar que 
os réus permaneçam presos, 
mesmo que já condenados 
por um colegiado de desem-
bargadores.

“Juízes têm liberado réus 
aos borbotões, como um re-
púdio à decisão do Supremo”, 
disse Fux, criticando o que 

Para ministro do STF, 
juiz pode decretar prisão 
em segunda instância

classifi cou como uma reação 
de magistrados insatisfeitos 
com a decisão da Corte. “Mas 
a maneira de reagir não é esta. 
A maneira é através de uma 
estratégia judicial, até que seja 
aprovada a lei que alterará a 
regra do trânsito em julgado”, 
acrescentou Fux, durante 
evento sobre o Dia Internacio-
nal contra a Corrupção, realiza-
do pelo Ministério da Justiça. 

Fux foi um dos cinco mi-
nistros do STF que votaram 
pela possibilidade de um réu 
começar a cumprir pena mes-
mo não havendo esgotado as 
possibilidades de reverter sua 
condenação.

“Estou convencido de que a lei 
deve advir porque a jurisprudên-
cia que se fi rmou não é a melhor 
solução jurídica. Se a Constitui-
ção admite prisão provisória, 
preventiva ela não vai admitir a 
prisão condenatória por um ato 
de um colegiado de segunda ins-
tância?”, questionou o ministro, 
defendendo a importância da 
prisão em segunda instância para 
o combate à corrupção.

“O que o STF decidiu é que 
não pode haver prisão auto-
mática em segunda instância. 
Automática. Então, se o juiz, 
avaliando [o caso], sabendo 
que nesta seara dos delitos de 
corrupção, lavagem de dinheiro 

Ministro Luiz Fux: “juízes têm liberado réus aos borbotões, como repúdio à decisão

do Supremo Tribunal Federal”.

e peculato, a possibilidade, 
por exemplo, de destruição 
de provas é imensa, ele pode 
perfeitamente impor que o 

réu não recorra [da sentença 
condenatória] em liberdade. E 
os tribunais podem reafi rmar 
isto”, argumentou, alegando, 

em dado momento, que “a 
Justiça é cega, mas o juiz não 
é”, e não deve abdicar de ouvir 
a opinião pública (ABr).

Um terremoto de 4,5 graus 
de magnitude atingiu a Tos-
cana, na Itália, na manhã de 
ontem (9), provocando danos 
em edifícios e caos no sistema 
de transporte. O tremor de 
4,5 graus foi o mais forte de 
uma série de terremotos que 
estão sendo registrados desde 
a madrugada (às 3h38 locais) 
na região.

Ao todo, os institutos com-
putaram 70 tremores de 
terra na Toscana, sendo 36 
com emissão de alerta, com 
epicentros em Scarperia, San 
Piero e Barberino del Mugello, 
nas redondezas de Florença. 
As magnitudes variam de 2 a 
4,5 graus. A Defesa Civil da 
Toscana informou que recebeu 

alertas de danos em edifícios 
e igrejas. 

A empresa ferroviária Fer-
rovie dello Stato interrompeu 
a circulação de trens de alta 
velocidade na região e de al-
gumas linhas intermunicipais. 
Escolas também foram fecha-
das por precaução. Moradores 
das cidades de Florença, Prato, 
Empoli, San Miniato, Pistoia 
e Arezzo receberam alertas e 
sentiram os tremores.

“Os terremotos em curso na 
Toscana são mais próximos à 
falha que se ativou em 1514 
do que à falha que causou o 
grande terremoto de 1919”, 
informou o Instituto Nacional 
de Geofísica e Vulcanologia da 
Itália (ANSA).

Terremoto provocou danos em edifícios e caos no sistema de 

transporte.

Informação foi revelada pela agência de notícias KCNA.

A Coreia do Norte anunciou 
no domingo (8) que realizou 
um “teste muito importante” 
em seu centro de lançamen-
to de satélites em Sohae. A 
informação foi revelada pela 
agência de notícias KCNA, que 
não forneceu detalhes sobre a 
ação feita na tarde de sábado 
(7), segundo um porta-voz da 
Academia Nacional de Ciências 
do Norte.

O novo teste foi registrado 
poucas horas depois que o 

presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afi rmou que 
fi caria “surpreso” por qualquer 
ação hostil de Pyongyang, e 
acontece em meio à pressão do 
norte sobre os Estados Unidos 
por causa das negociações nu-
cleares paralisadas.

De acordo com comunicado 
divulgado pela KCNA, o resul-
tado do teste terá um “efeito 
importante” na mudança da 
“posição estratégica” da Coreia 
do Norte (ANSA).

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
disse ontem (9), em Brasília, 
que a corrupção prejudica 
a confi ança dos cidadãos na 
legitimidade das instituições 
republicanas e democráticas. 
Para ele, o fortalecimento dos 
órgãos públicos de controle é 
fundamental para desestimular 
agentes públicos e privados a se 
corromperem, subornando ou 
aceitando propina para obter 
vantagens econômicas.

“Dentro de uma democracia 
plural sempre pode haver 
divergências sobre o que é 
interesse público. Ainda assim, 
o cidadão confi a que o agente 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (9) que as Forças 
Armadas são “a grande âncora 
de seu governo” e que o Brasil 
tem um governo que “valoriza 
a família, adora a Deus e reco-
nhece o valor de seus militares”. 
Bolsonaro participou de um 
almoço com os ofi ciais-generais 
das Forças Armadas, no Clube 
Naval, em Brasília. Destacou a 
aprovação do projeto que rees-
trutura a carreira e modifi ca o 
sistema de Previdência dos mi-
litares, e disse que o texto será 
sancionado nos próximos dias. 

Para o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo, essa re-
estruturação é mais uma con-
tribuição dos militares para o 
esforço fi scal do governo. “Ela 
representou importante reali-
zação do ano de 2019, corrigin-
do anos de antigas distorções, 

Projeto que reestrutura a carreira e modifi ca Previdência dos 

militares, será sancionado nos próximos dias.

ANSA

EPA

Marcelo Camargo/ABr
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Renegociação de dívidas
O Banco do Brasil prorrogou 

as condições especiais da Sema-
na de Negociação e Orientação 
Financeira. Os descontos de até 
92%, prazos de até 120 meses e 
a carência que pode chegar a 180 
dias serão oferecidos até o fi nal 
de dezembro. Também oferece 
taxas de juros 14% menores para 
as operações de renegociação. 
Podem participar os clientes com 
operações de crédito vencidas com 
mais de 30 dias de inadimplência. 

Marcelo Camargo/ABr

A presidência do Conselho da 
Stop TB Partnership, instituição 
internacional que busca elimi-
nar a tuberculose no mundo, 
passou a ser do Brasil, desde 
ontem (9), quando o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
assumiu o comando do conselho 
da entidade por um período de 
três anos. “Eu aceitei um desafi o 
que me foi colocado”.

A instituição é reconhecida 
como um órgão internacional 
único, com capacidade de ali-
nhar atores em todo o mundo 
na luta contra a tuberculose. 
A Stop TB conta com cerca de 
1.700 representantes em mais 
de 100 países. A tuberculose 
está entre as 10 principais cau-
sas de morte em todo o mundo, 
com cerca de 10 milhões de 
novos casos anualmente.

Segundo o Ministério da Saú-
de, no Brasil, em 2018, foram 

Valter Campanato/ABr

Forças Armadas são a grande âncora 
do governo, diz Bolsonaro

recém-promovidos nas três 
forças. “Os senhores são os 
responsáveis, como nossos 
antepassados foram, também 
pela garantia da democracia 
e da liberdade. Por momentos 
que veio a tragédia em nosso 
país, as Forças Armadas sem-
pre se fi zeram presente. Alguns 
colegas nossos perderam a 
vida, outros tiveram a honra 
destroçada, mas nós resisti-
mos”, disse Boilsonaro.

Mais adiante afi rmou que 
“nós, cada vez mais, prova-
mos que estamos no caminho 
certo e queremos sim, de fato, 
um Brasil diferente. Afi nal de 
contas, ninguém tem o que 
nós temos. O que nos falta é 
fé, coragem e determinação 
para mudarmos o destino do 
Brasil”, disse Bolsonaro aos 
novos ofi ciais (ABr).

valorizando a meritocracia, a 
experiência e a retenção de 
talentos, requisitos funda-
mentais para permitir que o 
Brasil tenha Forças Armadas 

modernas”, disse.
Mais cedo, no Palácio do 

Planalto, Bolsonaro participou 
de outra cerimônia de cumpri-
mentos aos ofi ciais-generais 

Série de terremotos 
atinge Toscana, na Itália

Coreia do Norte diz ter 
realizado ‘teste muito 

importante’

Corrupção
‘abala confi ança’

no regime democrático

Brasil assume conselho 
de entidade que 

combate a tuberculose

público faça a coisa certa, per-
seguindo o interesse público. A 
corrupção mina esta confi ança 
e a legitimidade das institui-
ções”, disse Moro ao discursar 
durante seminário realizado 
por ocasião do Dia Internacio-
nal Contra a Corrupção.

Moro afi rmou que a corrup-
ção compromete o bem-estar 
da sociedade e o desenvol-
vimento econômico do país. 
“Em último nível, [o crime] 
afeta a autodeterminação e a 
confi ança no regime democrá-
tico. Neste quadro, não existe 
alternativa, senão um combate 
fi rme e determinado contra a 
corrupção”, disse ao criticar 
governos anteriores.

“Houve um nível de cor-
rupção tão disseminado que 
acabou afetando a própria 
estabilidade de governos ante-
riores”, acrescentou o ministro, 
sem citar nomes, e destacando 
a importância dos órgãos de 
controle. “Nenhum dos escân-
dalos revelados no âmbito da 
Operação Lava Jato foi detec-
tado por controles internos 
ou externos que já existiam”, 
afi rmou (ABr).

diagnosticados 76.228 casos 
novos de tuberculose, o que 
corresponde a um coefi ciente 
de incidência de 36,6 casos para 
cada 100 mil habitantes. O núme-
ro representa cerca de um terço 
de todos os casos registrados 
na região das Américas. Entre 
2009 e 2018 houve queda média 
anual de 0,3% no coefi ciente de 
incidência da doença.

A tuberculose tem cura e 
tanto o diagnóstico como o tra-
tamento são ofertados no SUS, 
sem custos aos cidadãos. Mas, 
para alcançar a cura, é preciso 
completar o tratamento que 
dura, em média, seis meses. 
Com o mandato de três anos na 
Stop TB, o Brasil tem a missão 
de ser porta-voz da luta mun-
dial contra a tuberculose para 
reduzir a circulação da doença 
até 2035 – meta defendida pela 
OMS (ABr).

Moro: a 

corrupção 

compromete 

o bem-estar 

da sociedade.

Ministro da 

Saúde, Luiz 

Henrique 

Mandetta.
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OPINIÃO
Novas gerações, novas 

demandas, novos 
desafi os

Já há algum tempo, 

não é mais possível 

falar sobre branding ou 

marcas sem colocar um 

foco especial nas novas 

gerações

Sejam elas Y ou a Z, tão 
amada e difamada em 
iguais proporções pela 

ruptura que ela causou em pra-
ticamente todos os sistemas 
sociais. Foram suas preferên-
cias e gostos que redefi niram 
amplamente a maneira como as 
empresas devem se relacionar 
com seus consumidores. E este 
desafi o se provou complexo, 
pois não existe uma única 
chave que abra a fechadura, 
mas mil fórmulas diferentes 
que devem ser exploradas para 
consagrar uma marca como 
bem-sucedida. 

A pergunta que fi ca é: como 
podemos fazer com que as 
marcas se adaptem a esse novo 
cenário? E, mais importante, 
como conseguimos que essas 
novas gerações se identifi quem 
com os valores corporativos? 
Uma solução que pode ser 
muito positiva é colocar o gosto 
pessoal do cliente à frente e 
oferecer várias possibilidades 
para que ele crie sua própria 
experiência. 

Quando alguém vai a um 
estabelecimento que preza 
esta fi losofi a, ele faz isso por-
que sabe que pode escolher 
diferentes combinações e per-
sonalizar seus produtos, o que 
cria uma conexão forte com 
a geração Y que valoriza este 
tipo de coisa. Por outro lado, 
um dos requisitos dos novos 
consumidores para apostar 
em uma marca e escolhê-la 
em detrimento a outra tem a 
ver com questões de susten-
tabilidade e criação de valor 
compartilhado. 

De acordo com dados da 
Nielsen, 73% da geração Y e 
72% da geração Z estão dispos-
tos a pagar mais por produtos e 
serviços oferecidos por marcas 
que possuem planos de susten-
tabilidade e mudança social, 
em comparação com apenas 
51% dos baby boomers. Mais 
interessante ainda é o fato de 
70% da geração Z ter inclinação 
a se envolver ativamente com 
uma marca que lhes permita 
fazer a diferença. 

Por esse motivo, é muito 

importante comprometer-se 
fi rmemente com as comuni-
dades em que sua empresa 
opera, e um exemplo disso é a 
adesão voluntária a programas 
que façam a diferença, como 
aqueles de redução drástica 
do consumo de plástico, entre 
outras iniciativas que contribu-
am para preservação do meio 
ambiente. 

À primeira vista, parece fácil 
assumir compromissos que 
tornam visíveis os esforços 
das marcas para gerar me-
lhores condições de vida para 
as pessoas e com isso seduzir 
novas gerações, mas é fácil cair 
na armadilha de ter uma “de-
claração de bons princípios” 
que não se traduz na vida real. 
Quando os compromissos não 
são assumidos de verdade, os 
primeiros a detectar isso são 
os jovens. 

Segundo dados fornecidos 
pela Forrester, 82% das em-
presas estão familiarizadas 
com os valores da marca, mas 
apenas 67% os internalizam 
como parte do planejamento 
corporativo. O sucesso ou o 
fracasso de uma estratégia de 
valor compartilhado reside 
principalmente na capacida-
de da empresa de assumir o 
controle de suas promessas, 
não apenas para o cliente, mas 
também para cada um de seus 
processos. 

Portanto, não hesite em 
implementar protocolos e 
padrões de qualidade que 
permitam operar com respon-
sabilidade, tanto no nível do 
processo quanto no produto 
final. Com isso, é possível 
cuidar para que os parceiros 
fornecedores sejam empresas 
que compartilham os valores e 
comprometimento da sua em-
presa com a responsabilidade 
ambiental e social almejada, 
trabalhando lado a lado para 
melhorar a sustentabilidade 
dos produtos e tornar a cadeia 
produtiva um círculo virtuoso 
onde todos saem benefi ciados. 

Como empresa, um ótimo 
objetivo é ser o refl exo dos 
clientes, pessoas reais viven-
do suas vidas em seu máximo 
potencial por meio de experi-
ências personalizadas e únicas, 
curiosas e comprometidas 
com as mudanças sociais que 
o mundo vive hoje. 

(*) - É Country Head da
Subway Brasil.

Michel Machado (*) 
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News@TI
Sistema de gestão de viagens corporativas gratuito

@ Diante do cenário econômico adverso do País, buscar soluções para 
o controle de custos e despesas já faz parte da rotina de diversas 

empresas. Foi pensando nisso que a Kennedy, agência especializada 
no segmento de viagens corporativas, decidiu oferecer gratuitamente 
ao mercado uma plataforma de gerenciamento, reserva e compra de 
passagens, hospedagens e locação de veículos, entre outros serviços. 
Criado com o propósito de melhorar os procedimentos de gestão de 
viagens corporativas, o sistema se adequa às necessidades de cada em-
presa, podendo inclusive ser customizado para trabalhar de acordo com 
a política de viagens das instituições (www.sistemadeviagens.com.br).

Algar Telecom ganha “21º Prêmio ABRASCA de 
Relatório Anual”

@A Algar Telecom – empresa do grupo Algar que atua no setor de 
telecomunicações e TI – foi anunciada como uma das vencedoras 

do 21º Prêmio ABRASCA de Relatório Anual em cerimônia realizada 
em 5 de dezembro no Teatro CIEE, em São Paulo. A premiação, que 
reconhece os melhores relatórios e práticas de reporte corporativo 
do Brasil, a escolheu entre as companhias abertas com receita líquida 
menor do que R$ 3 bilhões pela terceira vez, sendo 2 consecutivas. 
O prêmio foi instituído pela ABRASCA em 1999, com o objetivo de 
incentivar a elaboração de relatórios com maior clareza, transparência, 
qualidade, quantidade de informações e caráter inovador, tanto na 
apresentação expositiva quanto no projeto gráfi co.

Aplicativo para controle no tratamento da 
tuberculose

@As pessoas com tuberculose poderão contar no próximo ano 
com um aliado tecnológico para ajudar nos cuidados da doença. 

No hackathon promovido pela Fiocruz, o vencedor do desafi o foi um 
aplicativo para celular, desenvolvido pela equipe da Radix, que per-
mite ao paciente registrar diariamente o andamento do tratamento, 
de forma que o médico possa acompanhar a evolução do quadro.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Capacitação profi ssional é fundamental 
para o sucesso da Indústria 4.0

Camilo Ramos (*)

A indústria 4.0 tem em sua base nove 
pilares do avanço tecnológico, sendo 
eles: Big Data e Analytics, robôs 

autônomos, simulação, realidade aumen-
tada, integração de sistemas, manufatura 
aditiva, cyber segurança, nuvem e internet 
industrial. Mas não conseguiremos erguer 
nenhum dos pilares da edifi cação da indús-
tria 4.0 sem os recursos humanos.

No convívio com outros empresários, 
infelizmente, percebo que o termo indústria 
4.0 ainda não é nem conhecido e tampouco 
existe um movimento para capacitação de 
suas equipes para a revolução que vivemos. 
Para termos uma ideia, segundo pesquisa 
divulgada no último Fórum Econômico 
Mundial, atualmente, o Brasil ocupa ape-
nas a 69ª colocação no Índice Global de 
Inovação. Essa mensuração busca avaliar 
critérios de performance de diferentes 
países no quesito inovação. O índice leva 
em conta itens como crescimento da pro-
dutividade, investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), educação, ex-
portações de produtos de alta tecnologia, 
dentre outros tópicos.

O Brasil tem caído a cada ano no ranking 
de efi ciência da inovação e para reverter 
essa situação será fundamental a capaci-
tação das pessoas. Esse assunto é muito 
mais amplo do que parece e não existe 
uma fórmula padrão para as corporações, o 
que deu certo em uma empresa poderá não 
dar certo em outra. É um processo que de 
fato deve ser construído de acordo com a 
necessidade de cada organização e, por esse 
motivo, temos uma difi culdade de encontrar 
disponível no mercado um treinamento 
efi ciente para nossos colaboradores.

Diante dessa difi culdade criamos para 
a Piccin Tecnologia Agrícola, empresa 
especialista na fabricação de implementos 
utilizados no preparo de solo, um modelo 
próprio de treinamento de liderança 4.0. 
Trabalhamos em uma capacitação para 
nossa equipe de colaboradores e a meta é 
apresentar, contextualizar e treinar a equi-
pe de líderes e, posteriormente, disseminar 
o conhecimento a todas áreas e processos 
da empresa.

Em resumo, o nosso treinamento tem 
como objetivo fazer com que o líder com-
preenda quais os princípios de desenvol-
vimento de uma boa liderança que nasce 

fora da empresa, explique a sua equipe 
quais são esses pilares e interprete como 
eles poder ser aplicados no dia-a-dia. Além 
disso, focamos na análise, o que inclui 
identifi car quem necessita de suporte, 
criar condições para que esse conheci-
mento seja aplicado e, então, avaliar se 
os colaboradores estão respondendo aos 
conhecimentos transmitidos através da 
produtividade de cada indivíduo.

Primeiramente, temos uma preocu-
pação em fazer com que nossos líderes 
compreendam a revolução que vivemos 
e que atinge inclusive temas como saúde, 
família, fi nanças pessoais, metas pessoais. 
Depois, pretendemos contextualizar e dar 
ferramentas para que o líder entenda no 
âmbito profi ssional a revolução que vive-
mos e como deve reformular seu modelo 
de gestão. Protagonismo, criatividade, 
capacidade de inovação, ousadia e capa-
cidade de inspirar são características que 
enxergaremos em nossos líderes muito 
em breve!

Participamos recentemente de um 
workshop em São Carlos/SP com o tema 
Indústria 4.0 organizado pelas parcerias 
entre Onovolab, USP, UFSCAR, além de 
instituições internacionais pioneiras no 
assunto, como TU Berlin e Fraunhofer 
IPK. Nesse evento, foi realizado um game 
que simulava a planta de uma indústria 
4.0 que tinha objetivos a serem atingidos, 
regras, adversidades etc., simulando muito 
bem a realidade de uma indústria. Dentre 
todas as empresas participantes, inclusive 
multinacionais que já possuem células 4.0, 
fomos os vencedores.

Em meu ponto de vista, o principal mo-
tivo para a vitória foi o alto investimento 

A Voz da Indústria

em pessoas que realizamos em nossa simu-
lação. Investimos muito mais em pessoas 
do que em máquinas e tecnologia e fomos 
campeões.

Para empresas como a Piccin, afi rmo 
que não existe um caminho único a ser 
seguido, não existe uma metodologia que 
se praticada fará a indústria 4.0 acontecer, 
mas, se optarem por também começar in-
vestindo na capacitação, compartilho nosso 
planejamento para que sirva de insight:

1 – Medir engajamento (assim como 
precisamos ouvir nossos clientes, precisa-
mos ouvir também nossos colaboradores 
e entender em quais pontos a empresa 
pode e deve agir para melhorar o grau de 
satisfação da equipe);

2 – Entender e depois contextualizar o 
que é essa revolução que vivemos;

3 – Planejar e incorporar na estratégia 
os primeiros passos para a indústria 4.0;

4 – Preparar treinamentos conforme a 
realidade de cada negócio;

5 – Criar indicadores que monitorem as 
competências treinadas nos líderes;

6 – Criar indicadores que monitorem os 
ganhos de produtividade (principal motivo 
da mudança para indústria 4.0).

É muito importante que todos entendam 
que a indústria 4.0 não é uma opção e que 
o caminho para obtenção do título indús-
tria 4.0 é longo, árduo, desafi ador e trará 
resultados ao negócio sem precedentes.

(*) É consultor e diretor de operações na Piccin.

Ao longo da nossa história, passamos por três revoluções industriais que trouxeram a produção 
em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação. Agora, estamos 
vivenciando a quarta revolução industrial, que terá um impacto mais profundo e exponencial, pois se 
caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico.

In Loco abre inscrições para Programa de Estágio
Pela primeira vez em São Paulo, a In Loco, 

plataforma de tecnologia de localização, está 
com inscrições abertas para o Programa de 
Estágio, criado para atrair novos talentos 
que ajudarão a desenvolver um mundo no 
qual a tecnologia pode trazer conveniência 
sem invadir a privacidade dos usuários. Os 
candidatos interessados podem se inscrever 
para vagas nas áreas de Customer Success, 
Vendas, Pessoas, Business Intelligence, Fi-
nanceiro e Operações até o dia 12 de janeiro 
pela página ofi cial do Programa.

Durante toda a seleção, a In Loco buscará 
entender a trajetória do candidato, especial-
mente sobre seus talentos, paixões, escolhas 
e aprendizados. O processo conta com sete 
etapas: (1) inscrição, (2) etapa online, que 
conta com testes de lógica, inglês e perguntas 
semiestruturadas, (3) In Loco Day, um dia de 
apresentações, dinâmicas especiais e debates 
no escritório da empresa em São Paulo, (4) 
Direcionamento, (5) bate-papo com gestor, 
(6) bate-papo com um dos fundadores e 
(7) carta proposta. Para este Programa, as 
vagas estão distribuídas em diversas áreas 
da In Loco, mas esta defi nição acontece na 
quarta etapa do processo, Direcionamento, 
uma vez que a empresa prioriza os resultados 

“Os estagiários da In Loco terão a oportu-
nidade de aprender com times dinâmicos e 
colaborativos, propor soluções inovadoras 
para o negócio e participar de projetos que 
impactam a vida de milhões de usuários. 
Isso tudo em um ambiente informal que 
não se prende à hierarquia tradicional de 
empresas. Além disso, aqui, toda diversi-
dade é bem vinda e valorizada”, comenta 
Thaís Cavalcante, Diretora de Pessoas 
na In Loco.

Alguns dos benefícios oferecidos pela 
In Loco vão além do que é encontrado no 
mercado para estagiários. Somado a bolsa 
auxílio, vale transporte, Uber ou estacio-
namento, vale alimentação e/ou refeição, 
plano de saúde e odontológico e auxílio 
desenvolvimento, a empresa oferece auxílio 
equipamentos, benefícios fl exíveis, horário 
fl exível, dress code informal, snacks e frutas 
todos os dias, In Loco Beauty e espaços de 
descontração.

SERVIÇO

Programa de Estágio 2020

Prazo: 12 de janeiro

Inscrições: https://jobs.kenoby.com/

estagioinloco 

dos testes e bate-papos nas etapas anteriores 
sem restringir o candidato a área que cursa.

Alguns requisitos são necessários para viabi-
lizar a inscrição dos interessados: os candidatos 
devem ter vínculo com uma instituição de ensino 
superior com data de graduação prevista para 
dezembro de 2020 a dezembro de 2021, ter 
mais de 18 anos, disponibilidade para trabalhar 
em São Paulo e cumprir 30 horas semanais.
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 Autodesk lança novos 
recursos para o BIM 
360

A Autodesk, líder mundial de 
software para projetos, está lan-
çando recursos que aprimoram o 

BIM 360 – família de soluções em 
nuvem que conecta informações, 
softwares, hardwares e gestores 
de todo o ciclo de vida de um 
projeto de construção –, o que 
inclui um aplicativo destinado 
ao desenvolvimento de layout de 

obras, disponível para dispositivos 
móveis com sistemas operacionais 
Android.

Além disso, a empresa de sof-
twares apresentou novos recursos 
para o BIM 360 que facilitam o 
processo de confi guração do pro-

jeto de construção e aumentam a 
facilidade de colaboração entre o 
pessoal de campo e o de escritório, 
incluindo recursos expandidos de 
aprendizado de máquina que aju-
dam a melhor identifi car eventuais 
riscos ao projeto.



T : 3043-4171
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança, ou ligue para
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novo fl agship movido a Gás Natural Liquefeito (GNL). O combustível 
é a tecnologia mais avançada da indústria marítima e faz parte de uma 
iniciativa inovadora de reduzir signifi cativamente o impacto ambiental. 
A cerimônia de entrega ocorreu no estaleiro Meyer Turku, na Finlândia, 
onde o navio foi construído. É o primeiro navio da frota Costa a usar 
GNL tanto no porto quanto no mar. Ele integra um plano de expansão 
que inclui um investimento de mais de 6 bilhões de euros em sete novos 
navios a serem entregues até 2023. 

E - Medição e Precisão
A Gehaka, indústria brasileira de instrumentos de medição de precisão, 
está completando 63 anos. Atua no mercado em seis linhas (analítica, 
agrícola, controle de qualidade, pesagem de laboratório, purifi cação 
de água, grau farmacêutico e serviços técnicos). No início se dedicava 
somente a comercialização no setor agrícola de instrumentos para 
medição de grãos. Com o tempo, foi ampliando os negócios, passando 
atuar em outros segmentos onde há boas oportunidades de negócios. 
Empresa familiar, investe continuamente em evoluções para dinamizar 
o dia-a-dia dos clientes. Saiba mais: (www.gehaka.com.br).

F - Equipamentos para Gelaterias 
Montar uma gelateria é um sonho totalmente viável, com investimento 
de proporções bastante inferiores. A Clabo SpA, empresa italiana cotada 
na bolsa de Milão e detentora da marca Orion & EasyBest, inova e dispo-
nibiliza pela primeira vez no Brasil a locação de todos os equipamentos 
necessários para a montagem de novas sorveterias, confeitarias e retrofi t. 
Desde as primeiras vitrines de gelato feitas em 1980 até a realidade 
industrial atual, a Clabo SpA, com produção na Itália, na China e nos 
Estados Unidos, projeta e produz vitrines refrigeradas e móveis para 
bares há mais de três décadas. Outras informações: (https://clabo.it/en/).

G - Concertos e Atrações  
A programação do Mozarteum Brasileiro em 2020 começa com um dos mais 

A - Formação Profi ssional
O governo paulista está oferecendo oportunidade em cursos rápidos e gratuitos 
dos programas Novotec Expresso e Via Rápida Virtual. O objetivo é atuar na 
qualifi cação e formação profi ssional dos participantes, preparando-os para o 
mercado de trabalho. São oferecidos 31 cursos, em áreas como TI, hotelaria, 
marketing, gestão e negócios, entre outras, em mais de 150 municípios. As 
aulas são voltadas para alunos do ensino médio da rede estadual e são minis-
tradas por professores do Centro Paula Souza. As inscrições já estão abertas 
e podem ser realizadas através do site (www.novotec.sp.gov.br).

B - Destaque Exportação 
O Grupo Lunelli, do segmento têxtil, detentor das marcas Lunender, 
Lunelli, Lez a Lez, Alakazoo, Hangar 33 e Fico, acaba de receber um 
importante reconhecimento. O Grupo foi agraciado com o Prêmio 
Destaque Exportação 2019, da Abit (Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil). A homenagem vem ao encontro do momento de expansão e de 
internacionalização que a empresa vivencia. Sediado em Guaramirim/
SC, e há 38 anos no mercado, o Grupo possui atualmente 4,8 mil cola-
boradores, que atuam em 16 plantas distribuídas pelo Brasil, e também 
na recém inaugurada unidade no Paraguai (www.grupolunelli.com.br).

C - Sem Adição de Açúcar
Panettone é um produto fermentado, preparado geralmente com farinha 
de trigo, açúcar, gordura, ovos, leite e sal. Porém, a calórica tradição pode 
ser substituída por versões equilibradas e ricas em nutrientes. Com os pa-
nettones sem adição de açúcar da Linea Alimentos, em suas duas versões: o 
tradicional, com frutas cristalizadas e uvas passas selecionadas e, também, o 
de gotas de chocolate. Ambos fonte de fi bras, com mais de 2,5g por porção 
e fermentados de forma natural, ou seja, com mais maciez e preservando a 
saudabilidade. Outras informações: (http://lineaalimentos.com.br).

D - Navio Movido a GNL
A Costa Cruzeiros recebeu na quinta-feira (5), o Costa Smeralda, seu 

importantes festivais do Brasil: o Música em Trancoso (14 a 21 de março), 
com oito noites do melhor das músicas clássica, popular e jazz. Em maio, 
entra em cena, em São Paulo, a soprano norte-americana Latonia Moore, 
pela primeira vez no Brasil. Para acompanhá-la, volta ao palco a Orquestra 
Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sob a batuta do maestro convidado 
Constantine Oberlian. No repertório, peças célebres de Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, George Gershwin e Leonard 
Bernstein. Outras informações: (www.mozarteum.org.br).

H - Dívidas com a União
A Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona publicou edital com o nome 
dos devedores que poderão quitar seus débitos junto à União por meio 
de condições especiais. É destinado a mais de um milhão de devedores 
com débitos de até R$ 15 milhões. Detalha as condições e os critérios 
para negociação de débitos inscritos na dívida ativa da União, além de 
especifi car a relação dos contribuintes elegíveis. Os descontos ofere-
cidos para quitação podem chegar a 50% para a opção de pagamento 
em parcela única e o prazo de pagamento pode atingir 84 meses. Mais 
informações (https://www.regularize.pgfn.gov.br/login).

I - Medical Affairs 
O curso de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica e Medical Affairs da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa objetiva a formação de 
profi ssionais com conhecimentos no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e produtos para a saúde, assim como sua divulgação 
científi ca e na formação de líderes de opinião. O público-alvo são pro-
fi ssionais da área biomédica, que  almejam atuar na área de Pesquisa 
Clínica e Medical Affairs, tais como: pesquisadores, coordenadores de 
estudo, profi ssionais de área regulatória, monitores de pesquisa, Medi-
cal Science Liasion, coordenadores e monitores de dados. Informações 
(http://fcmsantacasasp.edu.br/pesquisa-clinica-e-medical-affairs/). 

J - Profi ssional de Criação
 A Embaixada da Itália no Brasil lançou um concurso, em parceria com o 
Instituto Europeu de Design do Rio de Janeiro, para escolher um selo que 
servirá de timbre para a representação diplomática. Qualquer designer 
ou profi ssional de criação pode participar. O prêmio será um curso de 
curta duração no IED Itália, com passagem aérea inclusa. Para participar, 
o candidato deverá preencher a fi cha de inscrição e enviar para (iedrio@
ied.edu.br). Mais informações estão disponíveis no site: (https://ied.edu.
br/revista/noticias/embaixada-italiana-e-ied-rio-promovem-concurso-
-para-criacao-do-seu-selo-ofi cial/). As inscrições vão até 15 de janeiro.

novo fl agship movido a Gás Natural Liquefeito (GNL). O combustível 
é a tecnologia mais avançada da indústria marítima e faz parte de uma 
iniciativa inovadora de reduzir significativamente o impacto ambiental

A - Formação Profi ssional
O governo paulista está oferecendo oportunidade em cursos rápidos e gratuitos 

Quem disse que as 
fi ntechs querem

acabar com os bancos? 

Recentemente, grandes 

instituições fi nanceiras 

do Brasil reportaram o 

fechamento de centenas 

de suas agências

Desde então, muito se 
tem questionado sobre 
se as fi ntechs, com seus 

serviços e produtos inovado-
res, efi cientes e mais baratos 
para o consumidor, vão acabar 
com os grandes bancos. E como 
poderiam, de certa forma, ser 
responsabilizadas por esse 
cenário. 

Tendo em vista que cerca 
de 92% de todos os lares 
brasileiros têm ao menos um 
smartphone e que no país há 
cerca de 45 milhões de pessoas 
sem conta bancária, acredito 
que a popularização das contas 
digitais justifi caria melhor o 
que anda acontecendo. 

É verdade que as fi ntechs 
têm conquistado cada vez mais 
espaço no mercado fi nancei-
ro e que a entrada de novos 
players no setor favorece a 
competição, mas difi cilmente 
seremos capazes de competir 
com nomes como Bradesco, 
Itaú, Santander, Banco do 
Brasil e Caixa - que além de 
concentrarem mais de 80% 
dos depósitos e empréstimos, 
também oferecem uma série de 
conveniências atrativas para 
os clientes. 

É mais fácil pensar assim: 
se por um lado as fi ntechs 
são capazes de fornecer so-
luções que simplifi cam a vida 
das pessoas e atendem suas 
necessidades específi cas, por 
outro, os bancos muitas vezes 
são responsáveis por tornar 
viáveis essas inovações, além 
de utilizar sua capilaridade 
para atingir o consumidor. Ou 
seja, nessa relação quem ganha 

no fi nal das contas é sempre o 
usuário fi nal. 

O Banco Central tem um 
papel decisivo na evolução do 
mercado fi nanceiro no país. 
Iniciativas como os pagamen-
tos instantâneos, que aceleram 
o fl uxo do dinheiro e ajudam 
o crescimento econômico do 
Brasil, e o open banking, que 
permite maior integração entre 
os bancos e as fi ntechs, são 
vistas de forma muito positiva, 
já que abrem o mercado para 
soluções que atendem ao novo 
cenário. 

Para satisfazer uma popu-
lação cada vez mais digital e 
que busca por soluções mais 
ágeis, simplifi cadas e de baixo 
ou nenhum custo, os bancos 
vão precisar adaptar alguns 
dos seus modelos de negócios. 
Como eles têm muito capital e, 
no Brasil, alta rentabilidade, 
eles poderão investir em novas 
tecnologias e, ainda, adquirir 
fi ntechs. 

De acordo com o Fintech 
Mining Report, da Distrito - 
empresa que desenvolve dados 
sobre as startups brasileiras - 
existem 115 fi ntechs atuando 
com meios de pagamento e, 
dessas, 68 realizam processa-
mento. No campo dos serviços 
digitais, 13 oferecem contas 
digitais. O que quero dizer 
com isso? 

Que ainda que atuem com 
transparência e atenção ao 
cliente, muitos players tam-
bém vão desaparecer, uma 
vez que estamos falando de 
um segmento de inovação e 
sempre haverá aqueles que 
acabam se destacando em 
relação aos outros. 

Faz parte do jogo! 

(*) - É CEO e co-fundador da Pag-
Brasil, fi ntech brasileira líder no 

processamento de pagamentos para 
e-commerce ao redor do mundo.

Ralf Germer (*)

O faturamento das vendas 
do comércio varejista no 
Estado de São Paulo tende 
a registrar R$ 76,7 bilhões 
em dezembro, alta de 7% em 
relação ao mesmo período 
de 2018, acréscimo de R$ 5 
bilhões. Segundo a Fecomer-
cioSP, será o melhor resultado 
para o 12º mês do ano de toda 
a série, iniciada em 2008.

As nove atividades pes-
quisadas do varejo devem 
apresentar elevação no com-
parativo anual, com destaque 
para os setores de materiais 
de construção (15%), farmá-
cias e perfumarias (14%) e 
lojas de móveis e decoração 
(14%). Com mercado de 
trabalho mais aquecido, 
juros reduzidos, inflação 
controlada e ambiente polí-
tico adequado para viabilizar 
projetos importantes, as 
instituições fi nanceiras vol-
taram a liberar crédito para 
os consumidores. 

Ainda de acordo com a 
FecomercioSP, os eletrônicos 

As instituições fi nanceiras voltaram a liberar crédito

para os consumidores.

Suíno vivo mantém 
alta e arroba bovina 
cai

Os preços do suíno vivo con-
tinuam trajetória de alta neste 
começo de dezembro, de acordo 
com as associações regionais. 
Em São Paulo, o quilo do animal 
comercializado vivo chegou a 
R$ 6,29. A maior alta ocorreu 
em Mato Grosso, onde o quilo é 
sempre o menor, passando de R$ 
4,37 para R$ 4,68. O novo valor 
do quilo representa aumento de 
7,09%. Enquanto isso, a arroba 
do boi gordo registrou queda.

O suíno vivo continua a trajetó-
ria de valorização, além de em São 
Paulo e Mato Grosso, nos estados 
do Sul. Nesse caso, o Paraná é o 
que tem o quilo mais valorizado, 
chegando a R$ 5,70 no começo de 
dezembro. Em seguida, aparece 
Santa Catarina, o maior exporta-
dor dessa proteína, com o quilo 
do animal vivo a R$ 5,55. Houve 
valorização no preço do quilo de 
2,4% neste começo de mês. No 
Rio Grande do Sul, o suíno vivo 
chegou a R$ 5,49.

Após registraram grande valori-
zação nos últimos meses, os preços 
do boi gordo tiveram uma primeira 
queda. No fi m de novembro, como 
resultado do grande salto nas ex-
portações para a China, as arrobas 
nos estados dispararam. Nesse 
começo de dezembro, contudo, em 
cinco dos nove estados pesquisa-
dos houve retração. No território 
paulista, a arroba bovina agora 
está em R$ 212, o que representa 
queda de 6,4%. No Paraná, chegou 
a R$ 205, em uma retração de 5,3% 
(Redação SI).

As instituições fi nanceiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) aumentaram a estimativa 
para a infl ação este ano, pela 
quinta vez consecutiva.  Subiu 
de 3,52% para 3,84%. A infor-
mação consta do boletim Focus, 
pesquisa semanal do BC. A al-
teração na estimativa para este 
ano veio depois da divulgação do 
IPCA de novembro, pelo IBGE. 

No mês passado, o IPCA ficou 
em 0,51%, maior taxa para o 
mês desde 2015 (1,01%), pu-
xada pela alta de 8,09% nos 
preços da carne. Em 12 meses 
encerrados em novembro, o 
IPCA ficou em 3,27%. Para 
2020, a estimativa de inflação 
se mantém há seis semanas em 
3,60%. A previsão para os anos 
seguintes também não teve 
alterações: 3,75% em 2021, e 

3,50% em 2022.
As projeções para 2019 e 

2020 estão abaixo do centro da 
meta de infl ação que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta de 
infl ação é 4,25% em 2019, 4% em 
2020, 3,75% em 2021 e 3,50% 
em 2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual. 
De acordo com as instituições 
fi nanceiras, a Selic deve cair 
para 4,5% ao ano na reunião do 
Copom desta semana. 

A projeção para a expansão do 
PIB subiu de 0,99% para 1,10%, 
neste ano. As estimativas das 
instituições fi nanceiras para 2020 
variou de 2,22% para 2,24%. A 
projeção para a cotação do dólar 
subiu de R$ 4,10 para R$ 4,15, 
no fi nal de 2019, e de R$ 4,01 
para R$ 4,10, no encerramento 
de 2020 (ABr).

Os números foram divul-
gados ontem (9) pelo 
Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud) e se baseiam 
em três fatores: expectativa 
de vida, nível de escolaridade 
e renda per capita.

O Brasil registrou em 2018 
um índice de 0,761 - quan-
to mais próximo de 1, mais 
desenvolvido é o país -, cres-
cimento de 0,001 ponto em 
relação a 2017. Apesar disso, a 
maior nação da América Latina 
caiu de 78º para 79º lugar no 
ranking. O país aparecia na 
79ª posição na classifi cação 
divulgada no ano passado (re-
lativa a 2017), mas na revisão 
publicada nesta segunda sua 
colocação é a 78ª. 

O Brasil apresenta IDH su-
perior à média do planeta e da 
América Latina e está entre os 
países com “alto desenvolvi-
mento humano”, porém tem 
desempenho pior que nações 
como México (76º), Cuba 
(72º), Sri Lanka (71º), Uruguai 
(57º), Argentina (48º) e Chile 

País aparece atrás de México, Cuba, Uruguai, Argentina e Chile.
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Brasil cai uma posição 
em ranking de IDH

O Brasil caiu uma posição no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupando o
79º lugar entre 189 países e territórios

(42º). Essa estagnação entre 
2017 e 2018 se deve sobretudo 
ao componente de escolarida-
de, mas o Pnud aponta que o 
IDH do Brasil vem subindo de 
forma consistente nas últimas 
décadas.

O ranking é liderado pela 
Noruega, com índice de 0,954, 

seguida por Suíça (0,946) e 
Irlanda (0,942). Entre os 10 
países mais bem colocados, 
sete são europeus: além dos 
três já citados, também sur-
gem Alemanha, em quarto 
(empatada com Hong Kong); 
Islândia, em sexto (empatada 
com a Austrália); Suécia, em 

oitavo; e Holanda, em 10º. O 
país com pior IDH é o Níger, 
com 0,377, logo atrás da Repú-
blica Centro-Africana (0,381), 
do Chade (0,401), do Sudão 
do Sul (0,413) e do Burundi 
(0,423). Todos fi cam no Sahel 
ou na África Subsaariana 
(ANSA).

Varejo paulista deve ter o 
melhor Natal desde 2008

são boas opções de presentes, 
pois aumentaram apenas 1,35% 
em relação a dezembro do ano 
passado. Os aparelhos de TV 
estão 13,84% mais baratos, 
assim como os preços dos 
aparelhos de som, que caíram 
0,85%. Em contrapartida, os 
perfumes registram alta de 
8,43%. Já para calçados e aces-
sórios, a elevação foi de 0,29%, 
e vestuário feminino aumentou 
apenas 0,22%.

Em relação aos preparativos 
para a ceia natalina, a consu-
midor terá mais gastos neste 
ano. Na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
a batata-inglesa puxou a alta 
(31,7%), seguida por cebola 
(50,58%), carne de porco 
(13,18%), aves e ovos (9,8%). 
Por outro lado, a carne de cor-
deiro aumentou apenas 1,23% 
e o preço dos pescados caíram 
0,7% (AI/FecomercioSP).

Estimativa para infl ação sobe para 3,84%
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O avanço
dos evangélicos

BBB: bancadas do boi, 

da bala e da bíblia. 

A sigla é bastante 

conhecida e tende a 

ganhar mais fôlego nos 

próximos tempos

Fiquemos com esta úl-
tima, começando com 
a hipótese: a bancada 

evangélica vai se fortalecer no 
governo Bolsonaro, na esteira 
do crescimento do evange-
lismo no Brasil. Um conjunto 
de elementos sinaliza nessa 
direção: vínculo forte que os 
evangélicos têm com os va-
lores conservadores, matriz 
do ideário governamental; 
grande bancada parlamentar, 
que soma cerca de 200 depu-
tados e 10 senadores; prestígio 
que o presidente confere aos 
evangélicos, frequentando 
cultos, recebendo bênçãos de 
pastores. 

Sua esposa, Michelle, é in-
térprete de libras nos cultos 
dominicais da Igreja Batista 
Atitude, no Rio. Já a cerimônia 
religiosa da união do casal foi 
ofi ciada pelo pastor Silas Ma-
lafaia, da Assembleia de Deus. 
Que fenômenos explicam a 
expansão dos evangélicos no 
território, que hoje se apro-
ximam de 24% da população, 
enquanto os católicos caem 
para a faixa dos 62%, de acordo 
com o IBGE? 

O que se sabe é que o evan-
gelismo se apresenta como 
uma entidade viva, tocando 
diretamente no coração dos 
fiéis, renovando a liturgia, 
movimentando plateias, fa-
lando de problemas cotidianos 
e mostrando a trilha para os 
participantes usufruírem, des-
de já, os bens terrenos. Desse 
modo, a pobreza pode ser 
revertida por atos e disposição 
de cada um. 

Já a Igreja Católica tem na 
pobreza um dos eixos de sua 
pregação. Ao tomar posse, 
o papa Francisco teria dito: 
“como eu gostaria de uma 
Igreja pobre, para os pobres.” 
A menção aos pobres é referên-
cia a São Francisco de Assis, 
cuja vida foi dedicada à pobre-
za. O papa escolheu o nome de 
Francisco para evocar o santo. 
Sem esquecer que Cristo nas-
ceu numa manjedoura. 

Entre as teses sobre o 
evangelismo, particularmente 
sobre a vertente pentecostal, 
movimento de renovação 
cristã que dá ênfase à união 
com o Espírito Santo, há um 
texto interessante do pesqui-
sador Brand Arenari. O foco 
da mensagem pentecostal é a 
promessa de integrar indiví-
duos à dinâmica central da so-
ciedade, o que inclui as noções 
de inclusão, ascensão social e 
modelos de vida individuais. 
Escopo que encontra guarida 

na Teoria da Prosperidade, 
pela qual as pessoas podem 
ter acesso “às maravilhas do 
mundo moderno”, aqui e agora. 

“O sofrimento não tem mais 
valores positivos”, encon-
trados em outras doutrinas, 
aduz Brand. Condição para se 
galgar o edifício da melhoria 
de vida é o seio familiar. No 
pentecostalismo, a família 
assume o papel de um “banco 
de créditos afetivos, morais e 
cognitivos”. Preservar a família 
é, portanto, um dos eixos do 
credo, com suas “células” que 
acompanham a dinâmica da 
vida de seus membros. Indiví-
duos disciplinados, orientados 
para o estudo e o trabalho, 
acabam encontrando a receita 
do “sucesso”.

Olhemos para os cárceres 
abarrotados. Quem leva aos 
presos a mensagem de espe-
rança, de voltar a uma vida 
saudável, com acesso aos bens 
materiais, contanto que sigam 
preceitos e determinadas 
linhas de comportamento? As 
igrejas evangélicas. Sob essa 
crença, presos saem dos cár-
ceres com uma bíblia na mão.

Projetemos esse cenário 
sobre a textura social e o ter-
reno da política. A inferência 
é clara: núcleos populacionais, 
a partir das camadas pobres, 
essas que formam um anel em 
torno do centro das cidades, 
se identifi cam com um ideário 
próximo às suas necessidades 
materiais e espirituais. Antes 
do Reino dos Céus, os crentes 
têm de enfrentar as agruras do 
Reino terreno, que estão ali no 
bairro onde moram com suas 
famílias carentes. 

Em suma, a receita do pente-
costalismo é não se conformar 
com a pobreza. Daí o aceno a 
melhores dias. O discurso é: o 
indivíduo é dono do seu destino 
e, assim, pode direcionar sua 
vida. Sob esse preceito, é ra-
zoável prever que pentecostais 
e outras igrejas evangélicas 
se expandam em progressão 
geométrica enquanto a Igreja 
do papa Francisco sofre uma 
diminuição.

Dito isto, convém lembrar 
que o governo do presidente 
Bolsonaro se inclina na direção 
dos evangélicos. Apesar de 
católico, identifi ca-se melhor 
com essas igrejas. Ele já pro-
meteu nomear para o STF um 
ministro “terrivelmente evan-
gélico”. A bancada da bíblia, 
com seus fi éis, se infi ltra nas 
malhas do Estado, fazendo 
emergir o debate: o Estado é 
ou não laico? 

Terá o evangelismo infl uên-
cia em demasia na condução do 
Estado brasileiro? Perguntas 
que vão abrir o debate.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

O ministro é relator do 
recurso de duas pessoas 
que tentaram se candi-

datar a prefeito e vice do Rio 
de Janeiro em 2016, mas foram 
barrados pela Justiça Eleitoral 
por não terem partido.

O caso tem repercussão geral, 
e uma decisão do Supremo de-
verá afetar todos os processos 
em que pessoas sem fi liação 
partidária almejem concorrer 
em eleições majoritárias ou 
proporcionais. “A posição deste 
tribunal é nenhuma. Portanto, 
meu papel aqui é verdadei-
ramente vazio de convicções 
prévias e total disponibilidade 
intelectual para ouvir todos os 
argumentos que serão postos 
aqui”, disse Barroso ao abrir a 
audiência pública. 

Barroso disse que o debate 

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso.
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Moro: prisão 
em segunda 
instância ‘é 

imprescindível’
O ministro da Justiça, Ser-

gio Moro, defendeu ontem 
(9), como imprescindível, a 
prisão em segunda instância. 
“Temos que olhar o futuro. É 
realmente imprescindível a 
volta da execução da conde-
nação em segunda instância, 
por emenda constitucional 
ou por projetos de lei, e essa 
decisão cabe ao Congresso 
e aos parlamentares”, disse 
o ministro na sessão solene 
na Câmara em homenagem 
ao Dia Internacional Contra 
a Corrupção.

Em seu discurso, Moro 
disse ainda que a corrupção 
no Brasil é um crime que 
não afeta apenas o nosso 
bem-estar econômico, mas 
também a confi ança na ação 
dos agentes públicos, ‘um 
dos pilares da democracia’. 
“Não existe nada radical 
em combater a corrupção, 
é basicamente nosso dever. 
Mas sem que tenhamos um 
combate fi rme, sem vacila-
ções, sem querer retornar 
ao status quo antes, olhando 
para frente e não o passado, 
que queremos deixar para 
trás, não teremos uma verda-
deira democracia”, afi rmou.

A presidente da CCJ do Se-
nado, Simone Tebet (MDB-
-MS), pretende votar hoje 
(10) o texto na comissão. 
Segundo a senadora, o pro-
jeto será o primeiro item da 
pauta. A decisão da senadora 
contrariou um acordo entre 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) e lí-
deres das duas Casas (ABr).

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) e a Comissão 
de Ciência e Tecnologia (CCT) 
do Senado promovem reunião 
conjunta hoje (10), para votar 
o projeto que estabelece novo 
modelo de incentivos fi scais 
para empresas de tecnologia 
da informação e comunicação 
e investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento desse setor.

De autoria dos deputados 
Marcos Pereira (Republicanos-
-SP), Vitor Lippi (PSDB-SP), 
Daniel Freitas (PSL-SC) e 
Bilac Pinto (DEM-MG), o pro-
jeto foi apresentado devido à 
necessidade de reformulação 
do setor diante da condenação 
imposta ao Brasil pela OMC, 
após queixas da UE em 2014 
e do Japão em 2015. O relator 
do projeto é o senador Plínio 
Valério (PSDB-AM).

Em janeiro, a OMC decidiu 
que o Brasil não pode dar 
incentivos fi scais por meio de 
tributos que ao mesmo tempo 
são integralmente cobrados 
de concorrentes importados. 

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) é o relator da proposta.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, reuniu-se 
no sábado (7) com represen-
tantes de ONGs brasileiras 
para tratar sobre as políticas 
ambientais em vigor no país. 
Uma comitiva de senadores 
está em Madri, represen-
tando o Legislativo na Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas 
(COP 25).

“Nossa tese é proteger 
o Brasil, as comunidades 
tradicionais, respeitar a le-
gislação de proteção ao Meio 
Ambiente, porque estamos 
promovendo o bem-estar 
da humanidade, não só do 
Brasil. A tese da maioria do 
Parlamento é fazer as coisas 
respeitando a legislação”, 
afi rmou.

Ele disse que o debate sobre 
as políticas ambientais no 
Senado e na Câmara acontece 
em sintonia com a preserva-
ção das riquezas naturais e 
é pautado pela conciliação. 
“O Parlamento brasileiro 
não vai, em hipótese alguma, 
em nenhum momento, sob a 
nossa liderança, se curvar em 
a uma decisão unilateral do 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre,

participa da COP 25, em Madri.
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O Comitê de Avaliação das 
Informações sobre Obras e Ser-
viços com Indícios de Irregulari-
dades Graves, da Comissão Mista 
de Orçamento, recomendou a 
determinação, na proposta orça-
mentária para 2020, do bloqueio 
da execução física, orçamentária 
e fi nanceira de cinco obras.

São alvos da medida a cons-
trução da BR-040 na nova su-
bida da serra de Petrópolis, no 
Rio de Janeiro; a duplicação de 
trecho da BR-116 em Feira de 
Santana, na Bahia; o corredor 
exclusivo para ônibus (BRT) 
em Palmas; a Ferrovia Trans-
nordestina; e as obras do Canal 
do Sertão em Alagoas.

“A proposta se fundamenta 
nas informações enviadas 
pelo TCU, bem como nos 
esclarecimentos prestados 
pelos gestores e nas audiências 
públicas promovidas pelo COI 
em novembro”, diz o relatório, 
segundo o qual todas essas 
obras já constavam como blo-

A Ferrovia Transnordestina está entre as cinco obras 

paralisadas por indícios de irregularidades.
Foi aprovado na Comissão de Agricultura do 

Senado um projeto de lei que cria a Política Nacio-
nal de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas 
Ornamentais de Qualidade. De autoria do deputado 
Evair Vieira de Melo (PP-ES), o projeto estimula 
a produção e a comercialização desses produtos 
no Brasil e no exterior, aproveitando o potencial 
do país na área. 

A nova política terá como diretrizes a sustentabi-
lidade econômica e socioambiental da atividade e o 
aproveitamento da diversidade cultural, ambiental, 
de solos e de climas do país. Também prevê a ade-
quação da ação governamental às peculiaridades 
e diversidades regionais, o estímulo às economias 
locais e a redução das desigualdades regionais. O 
texto estabelece ainda que a ação será articulada 

entre os entes públicos federais, estaduais e mu-
nicipais e o setor privado.

Como instrumentos da política nacional, o projeto 
prevê crédito rural para a produção e comercializa-
ção, pesquisa agrícola e desenvolvimento tecnológi-
co, assistência técnica e a extensão rural, além de 
seguro rural, associativismo e capacitação gerencial 
e formação de mão de obra qualifi cada, entre outros.

Pela proposta, terão prioridade de acesso ao 
crédito e fi nanciamento os agricultores familiares, 
de pequeno e médio porte, e os organizados em 
associações, cooperativas ou arranjos produtivos 
locais que agreguem valor às fl ores e plantas or-
namentais produzidas, por meio de certifi cações, 
produção orgânica, selos sociais ou de comércio 
justo (Ag.Senado).
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STF: candidatura avulsa pode 
ser votada no 1º semestre

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, disse ontem (9) que vai liberar no primeiro semestre de 2020, 
para votação no plenário da Corte, o processo que pode resultar na liberação da candidatura avulsa, 
sem necessidade de fi liação a um partido político

superada essa parte, deve-se 
saber se é indispensável para 
o país a fi liação partidária para 
fi ns de candidatura. “Se isso é 
bom e fortalece a democracia. 
Ou se isso signifi ca uma reserva 
de mercado para partidos que, 
muitas vezes, não têm democra-
cia interna”, disse o ministro.

Do outro lado, o deputado 
federal Luiz Philippe de Or-
leans e Bragança (PSL-SP), e 
a deputada estadual Janaina 
Paschoal (PSL-SP), defende-
ram as candidaturas avulsas. 
Eles criticaram sobretudo o 
que chamaram de oligarquias 
que controlam os partidos e 
argumentaram que a concor-
rência com candidatos sem 
partido pode forçar as próprias 
legendas a se aperfeiçoaram 
internamente (ABr).

deve ser considerado em duas 
etapas: num primeiro momento 
é preciso entender se o Supre-

mo tem caminhos para decidir 
sobre o assunto, ou se o tema 
caberia apenas ao Parlamento; 

O Parlamento ‘respeita a legislação 
ambiental’, diz Davi na COP 25

governo federal”. Nos últimos 
dez anos, apenas no Senado, 
foram aprovadas mais de 65 
projetos e propostas na área.

A COP 25 acontece até 13 de 
dezembro na capital espanhola 
e tem como objetivo debater 
as mudanças no clima e ações 
para a redução dos gases do 
efeito estufa no planeta. “Este 
é um encontro que trata das 
futuras gerações, mas que a 
partir da nossa geração, garante 
a existência das próximas”, 

acrescentou Davi.
O presidente da Comissão 

de Meio Ambiente do Senado, 
Fabiano Contarato (Rede-
-ES), e os senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AM) e Eli-
ziane Gama (Cidadania-MA) 
também participaram do 
encontro, ao lado de ativistas 
ambientais do Greenpeace, 
Instituto Clima e Sociedade, 
Instituto Ethos de Empresas 
e Observatório do Clima (Ag.
Senado).

Comissões votam novos incentivos 
para tecnologia da informação

Foi determinada a extinção 
ou substituição da Lei de 
Informática até dezembro. 
A decisão fi nal da OMC, de 
dezembro de 2018, permitiu 
a continuidade dos incentivos 
condenados até 2019 e, a par-
tir de 2020, não poderão mais 
ser concedidos.

O projeto acaba com a isenção 
de tributos e cria um valor de 
crédito com base no total que a 

empresa investir em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação a 
cada trimestre. O novo incen-
tivo será válido até dezembro 
de 2029. A medida atinge 
fabricantes e desenvolvedores 
de componentes eletrônicos 
(chips, por exemplo), equipa-
mentos e máquinas (exceto 
áudio e vídeo), programas para 
computador e serviços técnicos 
especializados (Ag.Senado). 

Comitê sugere manutenção do 
bloqueio de cinco obras federais

queadas no Orçamento de 2019.
Em setembro, o Congresso 

retirou da lista as obras da 
BR-116 na Bahia. O COI reco-
mendou agora um bloqueio par-
cial, deixando de fora serviços 
necessários à preservação dos 
trechos já concluídos, para que 
não se deteriorem até que o em-

preendimento seja retomado, o 
que poderá ocorrer em 2020.

O relatório do comitê será 
examinado pela CMO e passará 
a integrar a proposta orçamen-
tária, que, por sua vez, será 
analisada por deputados e se-
nadores em sessão conjunta do 
Congresso (Ag.Senado).

Aprovado incentivo à produção de fl ores e plantas ornamentais



Como conciliar, na 

escola, as diferentes 

formas de inteligência 

com as demandas da 

Base Nacional Comum 

Curricular.

Saber lidar com a compe-
titividade e a frustração, 
desenvolver habilidades 

socioemocionais, entregar 
conteúdo, diferenciar lide-
rança e autoritarismo, usar 
tecnologias apropriadas... qual 
é realmente a grande missão 
que temos como escola?

Os desafi os do mundo pós-
moderno sempre foram os mais 
variados - dentre eles, a busca 
por ser uma pessoa melhor, 
uma melhor mãe, um melhor 
fi lho, um melhor profi ssional 
ou um melhor cidadão. Mas 
que meios criamos para chegar 
o mais próximo da perfeição? 

Como conciliar, na escola, 
as diferentes formas de inte-
ligência, as demandas da Base 
Nacional Comum Curricular, 
as melhores estratégias para 
serem usadas dentro e fora 
de sala de aula, as maneiras 
de encarar a ansiedade da 
sociedade e lidar com suas 
necessidades diárias?

“Quando falamos em edu-
cação e seus meios, o que 
realmente queremos saber 
é como provocar em nossos 
alunos o conhecimento que 
os levará a serem melhores 
estudantes e pessoas. Como 
podemos ter certeza que os es-
tamos enviando vida afora com 
as habilidades que realmente 
precisam para crescerem e se 
tornarem felizes e vitoriosos?” 

Esse é um dos questiona-
mentos que a instituição suíça 
International Baccalaureate 
(IB), nascida há 50 anos, nos 
traz, oferecendo a alunos de 
3 a 19 anos o foco no ensino 
do pensamento crítico e no 
aprender a questionar de for-
ma lógica e respeitosamente 
empática. 

Dividida em quatro progra-
mas diferentes, tal fi losofi a 
busca desenvolver o mesmo 
perfi l de aluno e preparar os 
estudantes para obter sucesso 
num mundo onde fatos reais e 

fi cção se misturam, ensinando
-os a fazer boas e pertinentes 
perguntas, ou seja, fazendo-os 
crescer como cidadãos do 
mundo. 

O currículo IB é apoiado por 
professores e coordenadores 
em mais de 150 países do 
mundo, em quase 5.000 esco-
las. Os atributos do perfi l do 
aluno, cultivados diariamente 
em uma escola IB, são os de 
ser conhecedor, pensador, co-
municador, refl exivo, corajoso, 
de mente aberta, equilibrado, 
íntegro e solidário. 

Isso quer dizer que nutre a 
curiosidade, desenvolvendo 
habilidades de investigação 
e pesquisa, de forma inde-
pendente e colaborativa – e 
que o aprendizado vem com 
entusiasmo e sustenta-se no 
amor pela aprendizagem ao 
longo da vida.

Estamos dizendo que o aluno 
IB é perfeito? Não, estamos 
dizendo que um aluno IB é 
um cidadão do mundo, pronto 
para ver suas vulnerabilidades 
como coragem. A comunidade 
escolar, e aqui incluímos tam-
bém colaboradores e familiares 
como parte do processo, busca 
perceber e entender suas com-
petências e transformá-las de 
modo a crescer e melhorá-las. 

Por meio da tríade VOZ, 
ESCOLHA e PROPRIEDADE, 
desenvolve-se o pensamento 
crítico, criativo e de signifi cado 
local e global, fazendo com 
que se aprenda a tomar ações 
e decisões fundamentadas e 
éticas, respeitando a dignidade 
e os direitos das pessoas em 
todos os lugares. E a escola que 
deveríamos ter tido deveria 
nos ter aberto caminhos para 
tal entendimento. 

Mais do que aprimorar nos-
sos alunos em conteúdo, nossa 
grande missão como escola 
deve ser mostrar o prazer na 
busca constante pelo conheci-
mento, não precisando mudar 
a individualidade de ninguém, 
apenas aguçar e mostrar que 
sim, todos, dentro de suas ha-
bilidades, podem ser melhores 
e felizes.

(*) - É coordenadora do programa IB 
do Colégio Positivo Internacional, em 

Curitiba.

A escola que deveríamos 
ter tido
Michelline Baptista de Macedo Ramos (*)

netjen@netjen.com.br
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 / NIRE: 35.300.381.351

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 2019, às 9h (“AGE”), foi aprovado o grupamento da 
totalidade das 9.112.880 (nove milhões, cento e doze mil, oitocentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, na proporção de 40.000 (quarenta mil) ações para 1 (uma) ação, sem modificação do capital social ou dos direitos relativos 
às ações, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76. Aos acionistas cujas ações somadas não completem 40.000 (quarenta mil) ações, será 
atribuído um prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste aviso aos acionistas para que manifestem o interesse em continuar inte-
grando o quadro acionário da Companhia. Para que possam exercer tal faculdade, os acionistas interessados deverão comparecer à sede 
da Companhia, dentro do prazo estabelecido, a fim de negociar a forma de complementação de suas posições acionárias para o próximo nú-
mero inteiro de ações. Transcorrido o prazo estabelecido para a manifestação por parte dos acionistas, as eventuais frações de ações serão 
consideradas canceladas para todos os efeitos e o acionista terá direito a reembolso pela Companhia com base no valor patrimonial da ação. 
A ata da AGE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Santana do Parnaíba, 6 de dezembro de 2019. A Diretoria.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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EMPRESA COM OBRIGAÇÃO PENDENTE
Empresa sob regime do lucro real não transmitiu nenhuma informação 
para o eSocial, com proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI ALGUNS VALORES PARA SEREM COMPENSADOS DE 
SALÁRIO MATERNIDADE DESDE 2015. QUAL O PRAZO PARA PRESCREVER?

Esclarecermos que o prazo prescricional para reembolso/compensação 
de salário maternidade é de 5 anos.

RECOLHIMENTO ACIMA DO MÍNIMO
O Empregador MEI pode contribuir acima de 01 salário mínimo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Empresa pode reduzir o valor das gratificações de funções através de 
novo plano de cargos e salários? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO E ESTÁ CUMPRINDO AVISO, ENTRE-
TANTO A EMPRESA PRETENDE DISPENSÁ-LO ANTES DO FINAL DO 
AVISO, COMO PROCEDER?

No caso, com pedido de demissão do empregado e a não permissão 
por parte da empresa que o mesmo o termine, a empresa deverá 
indenizar o restante dos dias, inclusive essa data ira se projetar 
na CTPS, página do contrato de trabalho. O pagamento será feto 
em 10 dias contatos do último dia trabalhado.

VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE
Empresa efetuou pagamento pela GPS maior que o gerado pela 
DCTFWeb, como proceder para a compensação? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003203-82. 2019.8.26.0299 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de SP, Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia Francisca de Faria Fernandes, Brasileiro, RG 23472260-5, 
CPF 166.298.458-89, com endereço à Rua Seringueira, 50, Parque Viana, CEP 06449-010, Barueri 
- SP, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
18.365,65, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jandira, aos 10 de outubro de 2019  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1033467-22. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Angelino Monteiro Da Silva RG Nº 1.837.630, CPF Nº 212.279.698-72, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
21.961,40. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 18, da Quadra BY, do 
Loteamento Ninho Verde I, em 02/09/1983. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030109-27.2019.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 42ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Anna Dalva Florentino Nagamitsu CPF Nº 259.950.488-05, que 
Momentum Empreendi Mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.174,87 (Atualizado Maio/2019). Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 dias." e ciente(s) de que, nos 
termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 
10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares 
efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato,afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002721-18. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). Tatyana Teixeira 
Jorge, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cecília Barreto da Silva, Brasileiro, RG 14231648, CPF 
042.386.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: "Foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 35.681,09, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008801-60. 2018.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Diadema, Estado de SP, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Heleandra Vaz Broniassi Inácio Pereira, Brasileiro, RG 21.468.132-4, 
CPF 155.373.448-31, com endereço à Rua Joao Antonio de Araujo, 294, Eldorado, CEP 09972-
001, Diadema - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, alegando em síntese:Requerida é devedora da Requerente por haver inadimplido com 
07 (sete) mensalidades relativas aos meses de Julho de 2013 à Janeiro de 2014, no valor de R$ 
610,00 (seiscentos e dez reais) cada, como objeto os serviços educacionais, relativos ao curso de 
Especialização em Enfermagem do Trabalho. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1025480-90.2019.8.26.0100 O Dr. Gustavo Coube de 
Carvalho, Juiz de Direito da 5ªVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a OPH Engenharia e Comércio 
Ltda, CNPJ Nº 66.660.705/0001-43 e OPH Engenharia S/C Ltda CNPJ Nº 57.120.859/0001-51, 
que Integral Assessoria Contábil e Auditoria S/S Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
108.631,79 Referente as notas de débitos de prestação de serviços que não foram pagas, firmado 
entre as partes e não foi cumprido. Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

PLAST. BOBINA INDÚSTRIA EIRELI - EPP - Torna público que requereu à Prefeitura do
Município de Santana de Parnaíba a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para
fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico à Rua Boa Vista, 304,
Jardim Santa Marta, Santana de Parnaíba-SP.

BRASLACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA - EPP - Torna público que
requereu à Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba a Licença Prévia, de
Instalação e de Operação para fabricação de embalagens de material plástico à Rua
Porto Alegre, 131, Jardim Santa Marta, Santana de Parnaíba-SP.

Um programa piloto reali-
zado pelo Senai, com 43 
empresas de 24 estados, 

mostrou que as novas tecno-
logias digitais da Indústria 4.0 
aumentam em cerca de 22% a 
produtividade de micro, peque-
nas e médias empresas. Deno-
minado Indústria Mais Avan-
çada, o projeto é o primeiro a 
testar o impacto na produção 
do uso de ferramentas de baixo 
custo como sensoriamento, 
computação em nuvem e in-
ternet das coisas (IoT).

Indústria 4.0 é um termo re-
cente que explica a aplicação das 
novas tecnologias nos principais 
processos industriais. Entre as 
características mais marcantes 
estão a automação de tarefas e o 
controle de dados e informações. 
O surgimento e utilização dessas 
ferramentas está sendo classifi -
cado como a quarta revolução 
industrial, devido à possibilidade 
de um impacto mais profundo 
e por se caracterizar por um 
conjunto de tecnologias que 
permitem a fusão do mundo 
físico, digital e biológico. 

Entre as ferramentas utiliza-
das estão a Impressão 3D (adi-
ção de material para fabricar 
objetos, formados por várias 
peças, constituindo uma mon-
tagem); Inteligência Artifi cial 
(busca simular a capacidade 
humana de raciocinar, tomar 
decisões, resolver problemas, 
dotando softwares e robôs de 
capacidade de automatizar 
vários processos); Internet das 
Coisas (possibilidade de que 

Novas tecnologias digitais aumentam 
produtividade de empresas

Um programa piloto realizado pelo Senai, com 43 empresas de 24 estados, mostrou que as novas tecnologias 
digitais da Indústria 4.0 aumentam em cerca de 22% a produtividade de micro, pequenas e médias empresas

objetos físicos estejam conec-
tados à internet, podendo assim 
executar de forma coordenada 
uma determinada ação).

Há ainda a Biologia Sintética 
(convergência de novos de-
senvolvimentos tecnológicos 
nas áreas de química, biologia, 
ciência da computação e enge-
nharia, permitindo o projeto e 
construção de novas partes 
biológicas); e Sistemas Ciber-
Físicos (sintetizam a fusão en-
tre o mundo físico e digital, com 
todo objeto físico e os processos 
físicos que ocorrem, em função 
desse objeto, digitalizados). 

“O objetivo do Senai com a ex-
periência-piloto, chamada de In-
dústria mais Avançada, é refi nar 
um método de baixo custo, alto 
impacto e de rápida implemen-
tação, que ajude as empresas 
brasileiras a se inserirem na 4ª 
Revolução Industrial. A iniciativa 
do Senai prova que a Indústria 
4.0 é para todos: qualquer tipo 
de empresa, em qualquer estado 
do Brasil. O resultado nacional 
é relevante, e, principalmente, 
houve ganhos signifi cativos para 
todas as empresas atendidas”, 
disse o diretor-geral do Senai, 
Rafael Lucchesi. 

Segundo o Senai, os pilotos 
foram realizados entre maio de 
2018 e outubro, em empresas 
dos segmentos de alimentos e 
bebidas, metalmecânica, mo-
veleiro, vestuário e valçados. 
Foram instalados sensores para 
coletar dados, e as informações 
foram transmitidas para uma 
plataforma que acompanha em 

tempo real o desempenho da 
linha de produção, podendo ter 
maior controle dos indicadores 
do processo e antecipar-se a 
possíveis problemas.

“As empresas que obtiveram 
maiores ganhos com as tecnolo-
gias digitais foram aquelas que 
utilizavam menos técnicas de 
gerenciamento da produção an-
tes de participar do programa. A 
técnica nova, ao ser introduzida 
em uma empresa que utiliza 
poucos métodos de gestão, 
proporciona ganho maior em 
produtividade”, disse o gerente 
executivo de Inovação e Tecno-
logia do Senai, Marcelo Prim.

De acordo com o Senai, a 
análise mostrou ainda que a 
percepção do ganho obtido 
com a tecnologia é muito afe-
tada pelo porte da empresa. 
As médias e grandes empresas 
tendem a investir em tecnolo-

Indústria 4.0 é um termo recente que explica a aplicação das 

novas tecnologias nos principais processos industriais.

gias da Indústria 4.0 para dar 
continuidade aos esforços de 
aumento de produtividade. Os 
micro e pequenos empresários 
valorizam mais a agilidade per-
mitida pelo sistema. 

“O sistema permite aprender 
com o processo produtivo, 
diminuindo o tempo de res-
posta, tornando-o mais ágil e 
previsível. Garantir que aquilo 
que o empresário planejou será 
entregue nos prazos que ele 
combinou com o mercado traz 
um nível de competitividade 
maior para a pequena empresa, 
e ela consegue se inserir mais 
facilmente nas cadeias de va-
lor”, explicou Prim. 

Entre as recomendações para 
aderir à indústria 4.0 estão enxu-
gar processos, qualifi car traba-
lhadores, empregar tecnologias 
disponíveis e de baixo custo, 
investir em pesquisa (ABr). 

As taxas médias de juros do 
cheque especial e do emprés-
timo pessoal terminaram 2019 
menores que as do início do ano, 
de acordo com levantamento 
feito pelo Núcleo de Inteligên-
cia e Pesquisas da Escola de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor da Fundação Procon/SP. 
O levantamento envolveu seis 
instituições fi nanceiras: Banco 
do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, 
Safra e Santander. 

De acordo com a análise, a 
média dos juros para o che-
que especial iniciou o ano 
em 13,44% ao mês (a.m.) e 
terminou em 12,57% ao mês, 
registrando variação negativa 
de 6,47%. O banco que apre-
sentou a maior taxa média anual 
de cheque especial foi o Santan-
der, com 14,94% a.m.; a menor 
taxa média anual foi a da Caixa, 
com 11,98% a.m.; diferença de 
2,96 pontos percentuais, repre-
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Edital de Citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 112 65 
25 - 79.2015.8.26.0100 (USUC 1567).  A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito 
da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)(s) Husni Sadallah Atallah ou Husni Atallah, réus ausentes,incertos 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Catherine Recacho Loricchio, Christopher Recacho Loricchio, Ricardo Recacho da 
Fonseca, Daniel Recacho da Fonseca, Lilian Recacho Borrielo, Lucia Marques Recacho da Fonseca 
Emerson Borrielo, Danielle Pavan Regis e Renata Pinheiro Recacho da Fonseca ajuizaram ação de 
Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Alcides Rocha 
Miranda, nº 199, parte do lote 36 Jardim Aricanduva-SP, com área de 140,00 m², contribuinte nº 
116.306.0100-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após 
o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da Lei 

Juro do cheque especial fecha ano menor que no início
sentando variação de 24,71%.

A taxa média do cheque es-
pecial em 2019 foi de 13,17% 
a.m., indicando decréscimo 
de 0,09 ponto percentual 
em relação à taxa média de 
2018, que foi 13,26% a.m. No 
empréstimo pessoal, a taxa 
média em 2019 foi  6,24% a.m., 
indicando decréscimo de 0,03 
ponto percentual em relação à 
taxa média de 2018, que era de 
6,27% a.m.

O ano iniciou com taxa média 
de 6,28% e fi nalizou com 6,19% 
a.m., registrando variação 
negativa de 1,43%. O banco 
que apresentou a maior taxa 
média anual de empréstimo 
pessoal foi o Santander, com 
7,89% a.m.; a menor taxa média 
anual foi a da Caixa Econômi-
ca Federal, com 4,87% a.m.; 
uma diferença de 3,02 pontos 
percentuais, representando 
variação de 62,01% (ABr).

O levantamento envolveu seis instituições fi nanceiras: Banco do 

Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 A
9A

9-
A7

EB
-7

FB
B-

35
5A

.



Página 6 São Paulo, terça-feira, 10 de dezembro de 2019

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ISMAEL PEREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/12/1997, 
garçom, natural de Eunápolis - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcos Sousa dos Santos e de Marta Pereira da Silva; A pretendente: ANDREZA 
OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/02/2000, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Sebastião 
da Silva Filho e de Maria de Fatima Severino de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE DOS SANTOS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1993, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivone Santos Nogueira; A pretendente: MANUELA CONCEIÇÃO 
MARTINS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/03/1997, do lar, natural de São 
Roque - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Martins 
da Silva e de Roseli Maria da Conceição.

O pretendente: CELSO FACCAS JUNIOR, brasileiro, divorciado, nascido aos 21/10/1957, 
técnico eletrônico, natural de Santos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Celso Faccas e de Maria de Lourdes Faccas; A pretendente: MIRYAM 
MARTA MONTEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 10/05/1965, costureira, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ataides 
Ramos Monteiro e de Ruth Garcia Monteiro.

O pretendente: MATHEUS BERNARDINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/11/1994, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Francisco da Silva e de Ivone Cristina Bernardino; 
A pretendente: JHENNIFER VIEIRA MENDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 30/10/1997, auxiliar de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Mendes da Silva e de Adriana Jorge Vieira.

O pretendente: CÉSAR GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/02/1988, pedreiro, 
natural de Barras - PI, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Raimundo Nonato Gomes e de Luiza Maria da Conceição; A pretendente: VALQUIRIA 
DA SILVA ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 17/08/1995, estudante, natural de 
Barras - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves 
da Silva e de Francisca Maria da Silva.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 28/09/1996, fotógrafo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nascimento da Silva e de Jacy Pereira Silva; 
A pretendente: LARISSA LIMA BOTELHO, brasileira, solteira, nascida aos 09/10/2000, 
empacotadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marçal Donato Botelho Neto e de Erlandia Patricia Lima Felipe.

O pretendente: GILSON VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/08/1986, feirante, 
natural de Presidente Vargas - MA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Ivanilde Vieira; A pretendente: MARIA DAS DORES DE ARAUJO GONÇALVES, 
brasileira, solteira, nascida aos 14/09/1987, de serviços domésticos, natural de Vargem 
Grande - MA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Venino 
Gonçalves e de Maria de Araujo Gonçalves.

O pretendente: LUAN DOS SANTOS SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/09/1991, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Barbosa de Santana e de Maria Juliana dos Santos; A pre-
tendente: LARISSA ANDRADE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/03/1994, 
assistente de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vitor José da Silva e de Celina Andrade de Moura.

A pretendente: JANAÍNA DE CASTRO ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 
29/12/1992, supervisora de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Acinésio Moreira de Araujo e de Fracisca Paula 
de Castro Moreira de Araujo; A pretendente: AUDRYN MELO TALIATELI, brasileira, 
divorciada, nascida aos 23/09/1988, analista de treinamento sênior, natural de Guarulhos 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Taliateli 
e de Maria Valda Souza Melo.

O pretendente: CARLITO MIGUEL VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 05/01/1969, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jadaias Estevão Vieira e de Ana Miguel Vieira; A pretendente: ELIZABETE 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/10/1982, do lar, natural de 
Cachoeirinha - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Lourenço da Silva e de Josefa Maria Pereira.

O pretendente: KAUÊ DOS SANTOS RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/01/1997, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Eugenio Ribeiro e de Adriana Carmem dos Santos 
Ribeiro; A pretendente: AMANDA SILVEIRA MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/03/1996, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Castro Moura e de Raimunda Silveira Moura.

O pretendente: MARCOS FIGUERÊDO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/08/1999, vendedor, natural de Encruzilhada - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Odacir Marinho Ribeiro e de Evany Maria de Figuerêdo Ribeiro; 
A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS CIRQUEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/05/1998, estudante, natural de Floresta Azul - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Souza Cirqueira e de Giselia Vieira dos Santos.

O pretendente: FABIO MOTA DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
16/06/1978, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Neves Almeida e de Maria Mota de Almeida; 
A pretendente: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO DE LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/05/1981, assistente administrativa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Teodoro de Lima e de 
Luzinete Pereira Carvalho de Lima.

O pretendente: MATHEUS COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/01/1998, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Araujo Silva e de Maria José Amaral Costa; A preten-
dente: BRENDA BORBA GATO ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
28/12/2000, consultora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo de Oliveira e de Carmelita de Borba Gato Alves.

O pretendente: WILLAMES JOSÉ QUINTINO MUNIZ DOS SANTOS, brasileiro, 
divorciado, nascido aos 22/04/1987, auxiliar de serviços gerais, natural de Piaçabuçu 
- AL, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Quintino dos 
Santos e de Lucineide Pereira Muniz; A pretendente: ELIENAI ALVES DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 05/03/1986, do lar, natural de Aracaju - SE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Rufi no dos Santos Neto e de 
Marlene Alves dos Santos.

O pretendente: HALISSON RAVEL MORAIS MARTINIANO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 24/08/1996, agente de higiene, natural de Água Preta - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro José da Silva Martiniano e de Vilma Maria 
de Morais; A pretendente: FRANCISCA KARINA PINHEIRO ALVES, brasileira, solteira, 
nascida aos 05/11/1998, manicure, natural de Jaguaribe - CE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vituriano Pinheiro e de Josefa Nogueira Alves.

O pretendente: ROGÉRIO DE MORAIS, brasileiro, divorciado, nascido aos 17/10/1971, 
tecnico de lubrifi cação, natural de Iguaraci - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Fortunato de Morais e de Geraldina Ana de Morais; A pre-
tendente: ZENILDA GOMES OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 06/12/1965, 
de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Tertuliano Oliveira e de Francisca Gomes de Oliveira.

O pretendente: JEAN SANTANA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/08/1980, cobrador de transporte coletivo, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gonçalves Santos e de 
Romilda Santana Gonçalves; A pretendente: DANILA GOMES DE CASTRO, bra-
sileira, solteira, nascida aos 29/09/1981, do lar, natural de Salvador - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernandes Reis de Castro e de 
Maria Auxiliadora Gomes.

O pretendente: ANTONIO EUGÊNIO DE SOUSA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/11/1996, atendente, natural de Matões - MA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor Alves da Silva e de Francisca de Sousa da Silva; A 
pretendente: ELISANGELA MENDES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
01/02/1996, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Batista de Oliveira Junior e de Rosangela Mendes Oliveira.

O pretendente: SANDRO SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 25/09/1972, vigi-
lante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Marta Silva; A pretendente: ROSANGELA MARIA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 26/06/1976, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lopes da Silva e de Maria 
Aparecida Lopes da Silva.

O pretendente: LUIS FERNANDO SANTOS DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 27/01/1998, atleta, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Carlos Correia da Conceição e de Ivanilde dos Santos; 
A pretendente: ANDREIA LUIZA SANTOS MORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 
04/10/1997, babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Edvan Pereira Morais e de Andrea dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS MENDES OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/07/1968, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nagib Mendes Oliveira e de Maria de Fátima Oliveira; A preten-
dente: CLEIDE FRANCISCA DE PAULA, brasileira, solteira, nascida aos 10/06/1968, 
cabeleireira, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo de Paula e de Luci Francisca de Oliveira Paula.

O pretendente: GIDELSON ABREU DE BRITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/01/1989, cozinheiro, natural de Monte Santo - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Alves de Brito e de Tereza de Jesus Abreu; A 
pretendente: SHEILA TEREZA LOPES DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida 
aos 12/01/2000, do lar, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josenildo Francisco do Nascimento e de Ana Lucia 
Lopes de Mendonça.

O pretendente: WELTON COSTA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/10/1991, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ednaldo Oliveira Santos e de Rita de Cássia Costa Santos; A 
pretendente: JESSICA MUNIZ DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/04/1993, 
recepcionista, natural de Sete Barras - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mário Ferreira da Silva e de Angélica Dias Muniz.

O pretendente: GILBERLÂNIO GOMES DE TORRES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
28/10/1986, nutricionista, natural de Carnaíba - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Gomes de Torres e de Maria das Neves de Torres; A 
pretendente: LUCIELMA CUSTODIO DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
11/06/1979, nutricionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antenor Custodio dos Santos e de Helena Maria dos Santos.

O pretendente: JACIEL ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/04/1988, auxiliar de produção, natural de Ibititá - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izaú Alves de Oliveira e de Celzina Santa Pereira; A 
pretendente: ELISÂNGELA RIBEIRO DA SILVA MACHADO, brasileira, viúva, nascida 
aos 18/05/1974, do lar, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laurindo Ribeiro da Silva e de Noemia Santos da Silva.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE DE ABREU DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 19/03/1990, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido da Silva e de Marcilina Francisca 
de Abreu; A pretendente: CAMILA RAMALHO ANDRADE, brasileira, divorciada, nascida 
aos 14/11/1988, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ademir Andrade e de Dagnora Mangueira Ramalho.

O pretendente: CORNÉLIO MARINHEIRO SOBRINHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/05/1983, cozinheiro, natural de Piracuruca - PI, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Marinheiro Sobrinho e de Maria de Jesus 
Chagas Sobrinho; A pretendente: ANA ALICE DE BRITO CARNEIRO FONTENELE, 
brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1993, do lar, natural de Piracuruca - PI, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Fontenele de Brito e de 
Maria Edileuza de Brito Carneiro.

O pretendente: LUPÉRCIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/12/1989, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juscelino Ferreira da Silva e de Ivone Lourenço 
Ferreira da Silva; A pretendente: CAROLINA PORCINI DE ARAUJO, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/09/1995, assistente de administração de pessoal, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos de Araujo 
e de Sandra Porcini de Araujo.

O pretendente: DOUGLAS SANTOS BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/06/1984, encarregado de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Milton Barbosa Evangelista e de Nadia Alves 
dos Santos Barbosa Evangelista; A pretendente: JENIFER SILVA SOARES, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/02/1994, atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clodoaldo Oliveira Soares 
e de Lucimar Silva Soares.

O pretendente: FELIPE FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/05/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Selizete Francisca da Silva; A pretendente: THAIS ALVES DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 07/05/1995, controladora de acesso, natural de São Paulo - SP, res-
idente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria da Graça Alves da Silva.

O pretendente: LUCAS PEREIRA PIRES, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/05/1994, 
operador de trem, natural de Cotia - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Lázaro Pires Filho e de Marizia Pereira; A pretendente: THAMIRES 
SANTANA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 07/05/2001, operadora de 
telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Delso Eufrazia dos Santos e de Rosangela Silva de Santana.

O pretendente: WILLIAM MOURA GERONIMO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/02/1988, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Salvino Geronimo e de Maria José Rodrigues de Moura; A preten-
dente: STEPHANIE LUCIANO DE BRITO, brasileira, solteira, nascida aos 24/01/1988, 
atendente de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Estevam Gomes de Brito e de Maria Aparecida Luciano Sampaio.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/12/1971, 
corretor de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Waldomiro Henrique e de Nelza Henrique; A pretendente: SUELEN 
KAREN OTAVIANO DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1994, recepcionista, 
natural de Maceió - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Otaviano da Silva e de Quiteria Quirino de Lima.

O pretendente: LUCAS SANTANA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/1993, vigilante, natural de Igrapiúna - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Portilho dos Santos Filho e de Denilda de Jesus Santana; 
A pretendente: LAURIETE DE JESUS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
06/05/1993, auxiliar de farmácia, natural de Igrapiúna - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laurindo Pedro dos Santos e de Suely de Jesus Santos.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, viúvo, nascido aos 25/08/1944, 
aposentado, natural de Colina - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Abel José do Nascimento  e de Maria Silva Nascimento; A pretendente: AIDÊ 
MARIA DA PAZ OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 22/06/1963, do lar, natural 
de Francisco Ayres - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Acelino Alves de Oliveira e de Josefa Severo da Paz Oliveira.

O pretendente: JURACÍ PEREIRA ALVES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/06/1989, garçom, natural de Itambé - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jurací Pereira Alves e de Clediane Cangussú Alves; A pretendente: 
ESTER PAULA DE FRANÇA, brasileira, solteira, nascida aos 07/10/1999, operadora de 
caixa, natural de Macaparana - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Mendes de França e de Karla Valéria Silva de França.

O pretendente: EDER FERNANDO MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/05/1983, ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Dionisio Moreira e de Luzia Almeida de Oliveira 
Moreira; A pretendente: APARECIDA ROQUE BARRETO, brasileira, divorciada, na-
scida aos 13/05/1982, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Braz Miguel Barreto e de 
Marlene Roque Barreto.

O pretendente: PAULO RUBENS LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/10/1999, 
operador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Regina Aparecida de Lima; A pretendente: FERNANDA SANTOS 
FEITOSA, brasileira, solteira, nascida aos 01/03/1999, Shopper, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Ribamar 
Garces Feitosa e de Maria de Fatima Jose dos Santos.

O pretendente: VALERIO GONÇALO DAS DORES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/10/1970, marceneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose das Dores e de Vicentina Maria das Dores; A pretendente: 
ELIDIA CARDOSO DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 31/12/1972, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim 
Cardoso de Lima e de Francisca das Neves de Lima.

O pretendente: MÁRCIO DE JESÚS, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/06/1979, 
vendedor, natural de Nazaré - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antônia Maria de Jesús; A pretendente: MARIA VERÔNICA SOUZA SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 24/04/1983, cabeleireira, natural de Itabuna - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Humberto Pereira dos Santos e de 
Noeme Maria de Souza Santos.

O pretendente: MANOEL VAGNE BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/04/1982, 
auxiliar de cozinha, natural de Jijoca de Jericoacoara - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Odair Barros e de Silvia Helena Marinho; A pre-
tendente: ANDREA DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 12/08/1986, auxiliar de 
limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio José de Jesus e de Cajubina Maria de Jesus Morais.

O pretendente: FELIPPE AUGUSTO MORAES ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/04/1998, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Bueno de Albuquerque e de Susana Aparecida 
Moraes Albuquerque; A pretendente: BRUNA QUEIROZ BAPTISTA, brasileira, solteira, 
nascida aos 18/02/1990, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Baptista e de Simone Queiroz de Jesus.

O pretendente: GILMAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 09/11/1973, garçom, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cecílio Nicolau dos Santos e de Maria Conceição 
dos Santos; A pretendente: PATRÍCIA SANTOS DE JESUS, brasileira, solteira, 
nascida aos 22/09/1993, operadora de caixa, natural de Euclides da Cunha - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Jesus e de 
Maria Cristina Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ROGÉRIO DA SILVA ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão instrutor 
de auto-escola, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/10/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Bezerra de Albuquerque e de Maria Verônica da Silva 
Albuquerque. A pretendente: THAIS FERREIRA PIRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Roque, SP, no dia (05/04/1994), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Souza Pires e de Joana Ferreira Formiga.

O pretendente: SINÉSIO DOMINGOS BENTO, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
prensa, nascido em Ponte Nova, MG, no dia (04/08/1977), residente e domiciliado em São 
Bernardo do Campo, SP, fi lho de Joaquim Dimas Ferreira Bento e de Luzia de Sena Bento. A 
pretendente: KIVIAN KELLY DO ROSÁRIO, estado civil solteira, profi ssão assistente de marke-
ting, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/01/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Silvino Fortunato do Rosário e de Vânia dos Santos Lourenço do Rosário.

O pretendente: ABEL OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido 
em Itaberaba, BA, no dia (31/03/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco Borges da Silva e de Maria de Lourdes Oliveira da Silva. A pretendente: ADRIANA 
OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Beneditinos, 
PI, no dia (18/10/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariano 
Alves da Silva e de Teófi la Oliveira da Silva.

O pretendente: ALEFF MELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido em Ubaitaba, BA, no dia (19/05/1996), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arly Carlos Nascimento dos Santos e de Benildes Santos de Melo. 
A pretendente: THALIA SILVA DOS ANJOS ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Macarani, BA, no dia (16/03/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubevaldo Rocha dos Santos e de Ana Maria Silva dos Anjos.

O pretendente: JONATA LEME CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
transporte, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/05/1984), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Natalino Leme Corrêa e de Onir Coutinho Corrêa. A pretendente: 
ROBERTA SABINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (07/03/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Izaías Santos da Silva e de Iracema Sabino da Silva.

O pretendente: ARTUR DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/11/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Martinho Camilo Ferreira e de Maria das 
Graças dos Santos Ferreira. A pretendente: JULIANA ALESSANDRA SOUZA MAUTONE, 
estado civil solteira, profi ssão personalizadora de festas, nascida em Caieiras, SP, no dia 
(20/11/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
Ferreira Mautone e de Vera Lucia de Souza Mautone.

O pretendente: FÁBIO DA SILVA SALES, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido 
em Itapetim, PE, no dia (10/05/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antônio Honorato de Sales e de Josefa da Silva Sales. A pretendente: MARIA LEILIANE 
LIMA LEITE, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Acopiara, CE, no 
dia (20/08/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Leite 
Pereira e de Maria Coelho Lima Leite.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS GUSTAVO DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Brasília, DF, no dia (03/12/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Caetano da Silva e de Regina Mendonça de Sousa. A 
pretendente: MARIANA RIBEIRO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Livramento do Brumado, BA, no dia (01/02/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adelmito Souza Pereira e de Adeluzia Neves Ribeiro Pereira.

O pretendente: ELIZEU SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, nascido 
em Piatã, BA, no dia (11/12/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Edmundo Neri de Almeida e de Clarice de Souza Santos Almeida. A pretendente: ELLEN JESUS 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Lagarto, SE, no dia (10/05/2000), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson dos Santos Pereira e 
de Edna Pinho Jesus Pereira.

O pretendente: JHONATAS SILVA DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão microem-
preendedor individual, nascido nesta Capital, SP, no dia (26/09/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Vieira do Amaral e de Maria José Silva 
do Amaral. A pretendente: NAYARA DE CÁSSIA APARECIDA DE MORAES TOMACHIGE, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/11/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Acácio Damico Tomachige e de 
Claudia Maria de Moraes Tomachige.

O pretendente: BRUNO FELIPE DE CASTRO QUINTILIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de infraestrutura, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/08/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Cesar Nascimento Quintiliano e de Adriana de 
Castro Dias. A pretendente: ANA CLAUDIA OLIVEIRA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (11/05/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Anselmo Ribeiro e de Gloria Alice de Paula Oliveira.

O pretendente: JOÃO PAULO DO PRADO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (12/08/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Soares Gomes e de Vitalina de Moraes do Prado Gomes. 
A pretendente: MARIA AUXILIADORA SOUZA MARINHO, estado civil solteira, profi ssão aju-
dante geral, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (20/08/1985), residente e domiciliada neste 
Distrtito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves Marinho e de Maria José de Sousa Marinho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: HUGO JAIR NUÑEZ GONZALEZ, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 15/04/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hugo Siliano Gonzalez Hernandez e de Nelly 
Elena Nuñez Gonzalez. A pretendente: CLÁUDIA ROBERTA DA SILVA VERBITISCKAS, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 
(24/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio 
Verbitisckas e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: JEAN COSTA AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 09/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdivio José do Amaral e de Luizdete Costa Amaral. A preten-
dente: FERNANDA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
faxineira, nascida em Itapetininga - SP (2º Subdistrito), no dia (18/06/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Alves da Silva e de 
Claudineia do Espírito Santo da Silva.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: IGOR BRITO INACIO, profi ssão: operador de caixa, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Gercino Inacio da Silva e de Maria Domingas Jesus Brito. 
A pretendente: CINTHIA MAIARA FREIRE DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Nova Cruz - RN, data-nascimento: 20/05/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Herivaldo Freire do Nascimento e de 
Edineuma Pequeno da Silva. R$12,90

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: WELLITON GOMES CAVALCANTE, profi ssão: serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Amaniutuba, CE, data-nascimento: 23/01/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Damião Gomes Beserra e de Maria Cavalcante 
de Sousa. A pretendente: LUCILEIA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 17/09/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Cornelio José da Silva e de Maria Alves de Moura Silva.

O pretendente: ROGÉRIO MARTINS SANT'ANNA, de nacionalidade brasileira, consultor 
comercial, solteiro, nascido em Bandeirantes, PR, no dia (21/04/1994), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roderley Martins Sant'Anna e de Rosemara Honório 
Sant'Anna. O pretendente: MARCOS CAMILO ROSA, de nacionalidade brasileira, ven-
dedor, solteiro, nascido em Itararé, SP, no dia (08/11/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Maria Rosa e de Maria de Lourdes Soares Rosa.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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

netjen@netjen.com.br
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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
MUNDOS INTERNOS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Cada camada, nível e aspecto de nossa existência 
está sendo drenado, preparando-nos para o 
nascimento da luz de nossa alma no mundo. 
Tão difícil, tão doloroso e tão terrível quanto 
esse processo seja agora, a paz e a tranquilidade 
surgirão após esta violenta tempestade. A partir 
dos nossos medos mais profundos e sombrios, 
uma nova vida nascerá.
A orientação e sabedoria de sua alma contém 
tudo o que você precisa para construir uma base 
sólida neste mundo de mudanças e incertezas 

inevitáveis. É hora de ganhar força interior e 
se preparar para uma nova jornada, uma nova 
vida. Você tem a responsabilidade de se curar e 
se transformar; de perceber que tudo o que você 
faz, sente e pensa afeta tudo e a todos. Medos e 
inseguranças antigos não têm mais espaço na sua 
vida. Ao libertar-se do passado, você encontrará a 
coragem de seguir em frente.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

 reginamadrumond@yahoo.com.br

Pode-se dizer que o que 

era futuro antes, já é 

realidade hoje. 

O grafeno, esse material 
revolucionário, chamado 
o “mineral do século”, 

que graças às suas propriedades 
que incluem leveza, fl exibilidade, 
condutividade e resistência, 
e é capaz de gerar aplicações 
em alta tecnologia antes nunca 
imaginadas, tornou-se o alvo de 
universidades.

Centros de pesquisas, institu-
tos de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação e empresas em todo 
o mundo, os quais têm investido 
quantias enormes de recursos 
para desenvolver  técnicas de 
produção e de desenvolvimento 
de aplicações do material. Assim, 
pode-se dizer que o que era futuro 
antes, já é realidade hoje.

O grafeno, uma das formas 
alotrópicas do carbono, assim 
como o diamante, o carvão e 
a grafi ta, é o primeiro material 
bidimensional do mundo, com 
uma única camada de átomos 
de carbono dispostos em uma 
estrutura hexagonal que possui 
um conjunto de propriedades 
únicas e extraordinárias. Foi iso-
lado pela primeira vez em 2004, 
na Inglaterra, pelos cientistas 
Andre K. Geim e Konstantin S. 
Novoselov, em uma pesquisa que 
ganhou o Prêmio Nobel de Física.

Suas aplicações envolvem inú-
meras áreas do conhecimento: 
energia, sensores, compósitos e 
revestimentos, fotônica e opto-
eletrônica, automotivo e aeroes-
pacial, comunicação, impressão 
3D, biomedicina, polímeros, 
materiais esportivos, construção 
civil, saneamento e tecnologias 
wearable.

O Brasil conta com quatro prin-
cipais centros que se ocupam da 
produção e do desenvolvimento 
de aplicações de grafeno: o Ma-
ckGraphe em São Paulo, o MG 
Grafeno em Belo Horizonte, a 
Universidade de Caxias do Sul e 
o CTNano em Belo Horizonte, os 
quais começaram com projetos 
pilotos na área e atualmente pro-
curam implantar infraestrutura 
tecnológica para a instalação de 
empresas envolvidas na produ-
ção de grafeno e no desenvolvi-
mento de suas aplicações. 

Elas continuarão a realizar 
pesquisa, desenvolvimento e 
formação de pessoal na área, in-
centivando a criação de startups 
em aplicações, as quais, ao terem 
os seus produtos prontos, serão 

transferidas para os correspon-
dentes Parques Tecnológicos 
para exploração comercial.

Como essas iniciativas envol-
vem a produção e o desenvolvi-
mento de aplicações de grafeno 
com interesse comercial, uma 
questão importante veio à tona: 
como e onde a produção e o 
desenvolvimento de aplicações 
estratégicas e de segurança na-
cional de interesse do Governo 
Federal seria realizada? 

Com esse objetivo foi apre-
sentada, ao Presidente da Re-
pública, em junho, a proposta 
de implantação, pelo Governo 
Federal, do Centro Nacional de 
Grafeno – Cenagraph, o qual, 
além de se ocupar das aplicações 
mencionadas acima, iria prover 
grafeno para as instituições de 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação nacionais que, através 
de projetos apresentados às 
fontes de fi nanciamento federias 
(Finep, CNPq, BNDES, etc) o 
solicitassem.

O Brasil conta ainda com 
importantes Universidades, 
Institutos de Pesquisa, Desen-
volvimento e Inovação e outras 
entidades que desenvolvem 
atividades envolvendo o grafeno. 
Deve ser observado, entretanto, 
que não existe ainda a produção 
de grafeno em escala comercial 
no país, embora as instituições 
mencionadas acima o produzam 
para os seus objetivos específi cos.

Infelizmente o Ministério de 
Ciência e Tecnologia tem des-
tinado poucos recursos para 
projetos envolvendo grafeno aos 
Institutos de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Além disso, o projeto 
do Centro Nacional de Grafeno – 
Cenagraph, mencionado acima, 
encontra-se no Ministério sem 
informação alguma sobre a sua 
atual situação.

Nesse contexto, excetua-se a 
Finep, que tem apoiado projetos 
de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação envolvendo grafeno e de 
ter acabado de lançar o Programa 
“Grafeno no Rota 2030: soluções 
para a Indústria Automotiva”, no 
qual foram discutidas tendências 
e oportunidades da cadeia auto-
motiva, além do oferecimento 
de recursos para a realização de 
projetos na área. 

Trata-se do primeiro programa 
federal envolvendo grafeno.

  
(*) - É PhD em Engenharia Elétrica do 

MIT, engenheiro e mestre em Enge-
nharia Eletrônica do ITA e coordena-

dor do projeto do Centro Nacional de 
Grafeno do governo federal.  

Grafeno: o material do 
futuro, hoje

Nelson de Jesus Parada (*)
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pintura de
Di Caval-
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(?) Braga,
atriz de

"Bacurau"
(Cin.)

O automó-
vel com

motor 1.0

Conselho
Regional
de Odon-
tologia 

Fruta
predileta
da Magali

(HQ)

Alcança-
do; conse-

guido

Reveste o
corpo dos

répteis

Além do
mais;
além
disso

Alberto de
Oliveira,
escritor

brasileiro
Dercy 

Gonçalves,
comedian-

te

Ave muito
veloz dos
Cerrados

Luiza
Parente,

atleta
brasileira

Peça de 
embarca-

ção
náutica

Principal 
constituin-
te do gás
natural

Centro de 
Proces-
samento
de Dados

Satélite
vulcânico
de Júpiter

(Astr.)
"(?) Come
ti Amo",
música
italiana

A obra de 
recupera-

ção de
ruas

Fêmea
corredora
de hipó-
dromos

Forma
sinco-

pada de
"senhor"

Ousado;
intrépido

A letra
sinuosa

Situação comum entre os mutuá-
rios da casa própria devido às 

altas pres-
tações

Árvore, em inglês
Filhos de mães diferen-
tes amamentados por
uma mesma mulher

Ajudante 
de cozi-
nheiro
Agrupa 

Idolatrar
Vacina

contra a 
tuberculose

Gabo;
louvor

Sufixo de
"cloreto"

Tecla de 
áudio (TV)
Interjeição
de espanto

Seu, em
espanhol
Doutores
(abrev.)

2/su. 3/dio. 4/tree. 6/adorar. 8/mirmidão.

O italiano Piero Terracina, um dos 
últimos sobreviventes do campo de 
extermínio nazista de Auschwitz, 
morreu no domingo (8) aos 91 anos, 
em Roma. A confi rmação do óbito foi 
feita por representantes da comuni-
dade judaica na capital italiana. Nas-
cido em Roma, em 12 de novembro 
de 1928, Terracina foi deportado a 
Auschwitz com apenas 15 anos, junto 
com sua família, depois que todos 
conseguiram escapar de um ataque 
nazista na “cidade eterna”. 

O italiano teve dois irmãos, Leo 
e Cesare, e uma irmã, Anna, que 
nunca retornaram da Alemanha. Da 
sua família, Terracina foi o único que 
voltou vivo para a Itália. Em seu país 
de origem, o empresário dedicou sua 
vida a dar palestras e testemunhos 
sobre a época liderada pelo regime de 
Adolf Hitler. O funeral de Terracina 
foi realizado na manhã de ontem (9), 
no Pórtico de Octavia, em Roma. 

A morte do italiano foi lamen-
tada por diversas autoridades do 
país. O primeiro-ministro da Itália, 
Giuseppe Conte, usou sua conta 
no Twitter para lamentar a perda e 
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Sobrevivente de Auschwitz, Piero Terracina morre na Itália

Italiano tinha 91 anos e foi deportado ao campo com apenas 15.

ressaltar que “seu testemunho sobre 
Auschwitz é uma memória coletiva”. 
“Uma herança que agora temos que 
alimentar porque também pode ser 
transmitida às gerações futuras”, 
escreveu.

Já o presidente italiano, Sergio 
Mattarella, prestou solidariedade 
aos familiares de Terracina e à 

comunidade judaica. Por fim, a 
comunidade judaica afi rmou que o 
italiano “representou a coragem de 
lembrar, superando a dor de sua 
imensa família e do que foi visto e 
sofrido no inferno de Auschwitz, 
para que todos conhecessem o 
horror dos campos de extermínio 
nazistas” (ANSA).

A Agência Mundial Antido-
ping (Wada) baniu a Rússia 
ontem (9) de todos os torneios 
esportivos internacionais, in-
cluindo as Olimpíadas e os 
mundiais, por um período de 
quatro anos. Com isso, o país 
não participará dos Jogos Olím-
picos de 2020, em Tóquio, nem 
das Olimpíadas de Inverno de 
2022, em Pequim, e da Copa do 
Mundo do Catar, no mesmo ano. 

Segundo o comitê-executivo 
da Wada, Moscou e a agência 
antidoping do país manipula-
ram dados de laboratórios e 
eliminaram arquivos ligados 
a exames positivos. A agência 
ainda determinou que a Rús-
sia não poderá organizar ou 
disputar o direito de sediar 
torneios internacionais por 
quatro anos. O veto também 
atinge funcionários do gover-
no e dos comitês olímpico e 

Não por acaso, o esta-
do lidera o ranking 
de padarias no Brasil, 

com nada menos que 14.040 
padocas registradas. 

Por trás de cada pãozinho 
que chega à mesa dos pau-
listas, está a fi gura popular e 
indispensável dos padeiros. 
“Os padeiros são a verdadei-
ra força motriz da indústria 
de panifi cação e confeitaria. 
Estamos muito felizes de re-
conhecer e homenagear esses 
profi ssionais dos quais nos 
orgulhamos profundamente”, 
afi rma José Batista de Olivei-
ra, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Pa-
nifi cação e Confeitaria – ABIP.

Em um cenário no qual a 
venda de produtos de fabri-
cação própria se torna cada 
vez mais importante para as 
padarias, a relevância de um 
bom padeiro é ainda maior. 
Em 2018, esse tipo de vendas 
cresceu 5,87% em relação ao 
ano anterior. “A produção 
de fabricação própria vem 
sendo cada vez mais o ponto 
de apoio das padarias, com 
participação crescente no 
faturamento. Assim, contar 
com um bom padeiro é vital 
e indispensável para os negó-
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Na rotina das padocas, são os 
padeiros que movimentam a cidade

Que o paulista é apaixonado por pães não é novidade, afi nal, quem dispensa uma boa média e um pão 
na chapa para começar o dia com o pé direito?

Para Toninho, da padaria Nova Brasília, “um pão gostoso, bem feito, traz alegria”.

cios”, reforça Batista.
A profissão que alimenta 

também faz girar a economia. 
Embora não haja dados espe-
cífi cos sobre o número de pa-
deiros no estado, estima-se que 
o setor gere 920 mil empregos 
diretos e 1,8 milhões de vagas 
indiretas nas 70 mil padarias 
e confeitarias registradas no 
Brasil. Segundo o último levan-
tamento ofi cial, de 2017, cada 
padaria mantém, em média, 12 

profi ssionais (área de produção 
e loja) contratados para atender 
as demandas diárias dos clien-
tes que chegam em busca dos 
produtos fresquinhos.

É justamente pensando na 
satisfação dos fregueses que 
Antônio Ribeiro sai de casa 
há 31 anos para produzir 
seus pães. Só na padaria Nova 
Brasília, na zona sudeste da 
grande São Paulo, onde hoje 
trabalha, ele contribui há 

Agência antidoping bane Rússia de competições por 4 anos

15 anos. “Como padeiro, as 
pessoas se alimentam do pão 
e levam junto um pouco do 
nosso esforço e amor pela pro-
fi ssão. Um pão gostoso, bem 
feito, traz alegria”, garante ele. 
Esse é outro motivo que faz a 
fama de Toninho. Ele é per-
feccionista! “Todo dia começo 
às sete horas disposto a bater 
minha meta de pães deliciosos. 
Nunca quero decepcionar a 
clientela” (AI/ABIP). 

das provas de atletismo das 
Olimpíadas de 2016, no Rio de 
Janeiro. Mais tarde, descobriu-
se um esquema de doping nos 
Jogos de Inverno de 2014, na 
cidade russa de Sóchi, e o país 
não pôde participar da edição 
seguinte, em PyeongChang, 
em 2018. 

Na ocasião, atletas da Rússia 
que comprovaram inocência 
até conseguiram competir, 
mas sem o hino, a bandeira e 
as cores nacionais. Da mes-
ma forma, quem não estiver 
envolvido em irregularidades 
poderá participar das próxi-
mas Olimpíadas, porém sob 
bandeira do Comitê Olímpico 
Internacional (COI). A Rússia 
ainda pode recorrer contra 
a punição na Corte Arbitral 
do Esporte e nega ter havido 
patrocínio estatal ao esquema 
de doping (ANSA).

paralímpico do país.
O escândalo estourou em 

2015, quando a Rússia foi acu-
sada de patrocinar uma rede de 

fornecimento de substâncias 
ilícitas para atletas e de fraudes 
em exames. Por conta disso, 
acabou proibida de participar 

Rússia não poderá participar dos Jogos de Tóquio em 2020. 
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Especial

O Ministério da Saúde (MS) e o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística 

(IBGE) formalizam ontem (9) um termo 
de Cooperação Técnica de Pesquisa em 
Saúde de Base Domiciliar Nacional que 
possibilitará a coleta de informações re-
levantes sobre a saúde da população e a 
capacidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS), com foco na Atenção Primária à 
Saúde (APS).

De acordo com o ministério, serão des-
tinados R$ 30,1 milhões para o convênio, 
de forma a viabilizar a realização de três 
pesquisas: a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
a Pesquisa Nacional de Demografi a e Saúde 
(PNDS) e a Pesquisa de Assistência Médico-
-Sanitária (AMS).

A PNAD Contínua tem previsão de ser 
iniciada em 2020 e abranger cerca de 210 
mil domicílios. A ideia é obter dados mais 
apurados sobre a Atenção Primária à Saúde 
(APS) e sobre o desenvolvimento infantil, 
possibilitando um “diálogo intersetorial” com 
outras políticas públicas – caso do Marco 
Legal da Primeira Infância, desenvolvido 
pelo Ministério da Cidadania.

“Nessa pesquisa, serão incorporados 
dois módulos para abordar a saúde da 
população infantil. Um deles vai avaliar 
a qualidade da APS na perspectiva do 
cuidado à criança, com a inserção do 
PCATool-Brasil [modelo de avaliação da 
qualidade de serviços que se baseia na 

mensuração de aspectos de estrutura, 
processo e resultados dos serviços de 
saúde] em sua versão infantil”, informou 
por meio de nota o MS.

O outro módulo inclui o desenvolvi-
mento infantil, por meio do instrumento 
de avaliação do projeto Primeira Infância 
para Adultos Saudáveis (PIPA).Já a PNDS, 
feita pela última vez em 2006, atualizará as 
informações sobre a saúde da mulher e da 
criança “para construção de séries históricas 
e estudos comparativos em nível nacional 
e internacional”. Para tanto, a pesquisa 
contará com “instrumentos para avaliação 
da atenção primária, porta de entrada do 
SUS, em relação ao cuidado oferecido à 
população”.

Essa pesquisa será iniciada no primeiro 
semestre de 2021. Por meio de entrevistas 
domiciliares com visitas a 110 mil domicílios, 
ela fornecerá dados e indicadores relevantes 
para o contexto da saúde da mulher e da 
criança, com foco em reprodução, amamen-
tação e saúde nutricional.

Tendo por base dados obtidos pelo IBGE, 
a iniciativa pretende incluir “assuntos rele-
vantes para a avaliação do momento atual do 
SUS”. Para tanto, será resgatada a Pesquisa 
de Assistência Médico-Sanitária, que teve 
a última edição em 2009. A previsão é de 
que nesse caso a pesquisa abranja cerca 
de 100 mil estabelecimentos de saúde no 
2º semestre de 2021.

Segundo o Ministério da Saúde, essa pes-

EPA

“Há muito mais coisas para mudar”, diz deputada iraniana. 
quisa será feita via ligações telefônicas, com 
o objetivo de atualizar o “perfi l da capacidade 
instalada do SUS, considerando os subsis-
temas público e privado, além de permitir 
conhecer o perfi l da força de trabalho em 
saúde e da oferta e uso dos equipamentos 
médico-hospitalares”.

Também será criado um módulo específi co 
para avaliar as estruturas das unidades de saúde 
familiar, no âmbito da atenção primária à saúde, “per-
mitindo a conexão com o novo e-SUS AB [estratégia 
de qualifi cação da gestão da informação] e a base 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES)” (ABr).

Ministério da Saúde e IBGE coletarão 
dados sobre população infantil

Um estudo produzido pelo 
Laboratório de Investigação Médica 
da Disciplina de Urologia da 
Faculdade de Medicina da USP, em 
parceria com o Instituto de Ciências 
Biomédicas, conseguiu identifi car 
pacientes com câncer de próstata 
a partir do exame de amostras de 
urina

Jornal da USP

Além de permitir o diagnóstico de modo não invasivo, a técnica 
também possibilitou a análise da agressividade do tumor, 
fundamental para determinar o melhor tratamento

Agora, o próximo passo é a validação das descobertas. Os pesqui-
sadores buscam fi nanciamento para um novo projeto de pesquisa 
que terá como objetivo comprovar se os resultados encontrados se 
repetem em uma população diferente da estudada até então. Caso 
validadas, as descobertas poderão contribuir como uma opção mais 
prática e barata de exame. 

Apesar de já existirem testes semelhantes disponíveis comercial-
mente, estes são mais complexos e protegidos por patente, o que 
resulta em alto custo e baixa disponibilidade. “Por isso, é bastante 
desejável que consigamos disponibilizar esse exame, validar e talvez 

Novo método detecta câncer 
de próstata por meio da urina

disponibilizar na prática”, afi rma a professora Kátia Leite, professora 
da FMUSP.

Atualmente, os dois principais modos de analisar a suspeita do 
câncer são o toque retal, que busca identifi car uma zona de endu-
recimento na próstata relacionada à presença da doença, e o exame 
dos níveis de Antígeno Prostático Específi co (PSA) no sangue. 
Apesar de menos invasivo, este último não elimina a necessidade 
da biópsia, explica a professora.

“O PSA é um marcador interessante, pois é específi co da prós-
tata. Mas não é específi co do câncer de próstata, pois também 
pode aumentar na hiperplasia prostática benigna e na prosta-
tite, por exemplo”, diz a professora, que também é coautora 
do estudo. “O que  precisamos é de melhores indicadores para 
fazer uma biópsia de maneira segura e em um número menor 
de pacientes.”

A pesquisa foi feita com homens que já tinham suspeita de câncer 
e, por isso, tinham indicação de biópsia para diagnóstico defi nitivo. 
Destes pacientes foi coletado um fragmento da biópsia, para estudo 
molecular, e também uma amostra de urina, da qual foi possível 
sequenciar uma série de gene. Foi então que o professor Giuseppe 
Palmisano, do ICB, se juntou à pesquisa. 

Ele propôs que a partir da urina coletada fosse caracterizado um 
perfi l de proteína, por meio da espectrometria de massa (técnica que 
mede a massa e a estrutura química das moléculas). Como apontou 
o estudo, a urina pode conter elementos que refl itam os processos 
bioquímicos relacionados ao desenvolvimento de um tumor. 

O estudo foi realizado com 12 pacientes, sendo seis com a doença 
e os outros com hiperplasia benigna. Os resultados indicaram que 

um painel de 56 glicoproteínas 
(tipo de proteína ligado a um 
carboidrato) nas amostras de 
urina alcançou uma precisão de 
100% no diagnóstico do câncer 
de próstata. A pesquisa também 
mostrou que o exame via urina 
é capaz de indicar a existência 
e agressividade do tumor com 
maior precisão do que o PSA 
sozinho. 

Como explica a professora 
Kátia, o câncer de próstata é um 
dos tipos mais comuns entre os 
homens, mas em parte dos casos 
não apresenta ameaça grave à 
saúde. Alguns deles são caracte-
rizados como “câncer indolente”: 
pouco agressivos e sem necessi-
dade de intervenção imediata.

Pesquisa foi desenvolvida a partir de amostras coletadas pelo Laboratório de
Investigação Médica da Disciplina de Urologia, da FMUSP.

Marcos Santos/USP Imagen
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O Dr. Matheus Mozini Cavichioli, médico 
vascular e endovascular do Centro Médico 
Consulta Aqui, fala sobre essa perigosa 
doença silenciosa.

Trombose é uma doença potencialmente grave causada 
pela formação de coágulos (trombos) no interior das veias 
profundas. Esse coágulo pode bloquear o fluxo de sangue e 
causar inchaço e dor na região. Quando ele se desprende e 
se movimenta na corrente sanguínea, em um processo cha-
mado de embolia, pode ficar preso no cérebro, nos pulmões, 
no coração ou em outras áreas, levando a problemas graves.

“As causas são multifatoriais, porém, de maneira geral a 
trombose ocorre pela imobilização ou repouso prolongado 
do membro, seja por trauma local ou por alterações no me-
canismo de coagulação do paciente”, explica o Dr. Matheus 
Mozini Cavichioli, médico vascular e endovascular do Centro 
Médico Consulta Aqui.

 
Segundo dados da Sociedade Internacional de Trombose e 

Hemostasia, uma em cada quatro pessoas no mundo morre 
por condições causadas pela doença.

Os tipos e trombose são:
 

 • Trombose venosa - o mais comum. Acontece quando 
o coágulo de sangue bloqueia uma veia. Estima-se que 
cerca de 180 mil novos casos de trombose venosa surgem 
no Brasil a cada ano, sendo que ela também pode causar 
embolia pulmonar.

 
 • Trombose arterial - ocorre quando o coágulo de san-

gue bloqueia uma artéria. Acidentes vasculares cerebrais 
(AVCs) e infartos podem ser consequências de tromboses 
arteriais. Esse tipo costuma ser mais grave do que a venosa.

 
A boa notícia é que a trombose tem cura. “Quando diag-

nosticada e iniciado tratamento precoce, os resultados do 
tratamento são altamente eficazes”, esclarece o Dr. Matheus.

Devido ao repouso prolongado, principalmente das pernas, 
indivíduos que se submetem a longas viagens devem ficar 
atentos. Os sintomas mais comuns são dor, edema, verme-
lhidão e calor local. O exame diagnóstico mais utilizado 
para detectar a trombose é o Ultrassom Doppler. “Além das 
meias elásticas, quando indicadas, atividade física regular 
e alimentação saudável são formas de contribuir com a boa 
circulação do sangue nas pernas, evitando assim essa temida 
doença”, aconselha o Dr. Cavichioli.

Trombose: causas, 
sintomas, tratamento 

e prevenção

AI/Centro Médico Consulta Aqui
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