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“Um intelectual é um 
homem que diz uma 
coisa simples de uma 
maneira difícil; um 
artista  é um homem 
que diz uma coisa  
difícil de uma maneira 
simples”.
Charles Bukowski (1920/1994) 
Romancista estadunidense
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As exportações brasilei-
ras de carnes bovinas 
devem fechar o ano 

de 2019 com 1,83 milhão 
de toneladas embarcadas e 
receita de US$ 7,5 bilhões, re-
presentando um crescimento 
de 11,3% e 13,3%, de acordo 
com a Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras 
de Carne (Abiec), que divul-
gou os dados ontem (10), na 
capital paulista.

Segundo o balanço da enti-
dade, de janeiro a novembro, 
as vendas registraram 1,673 
milhão de toneladas, com 

Exportações de carne 
podem fechar 2019 
com resultado recorde

avanço de 12,33% em relação 
ao mesmo período de 2018. O 
faturamento teve crescimento 
de 12,6% ao atingir um total de 
US$ 6,748 bilhões. Em novem-
bro as exportações chegaram 
a 179.948 toneladas, 13,8% a 
mais do que o mesmo mês de 
2018. O faturamento fechou o 
mês com US$ 847,544 milhões, 
o que representa um cresci-
mento de 36,7%.

Os resultados são reflexo do 
crescimento da demanda chine-
sa, que responde por 24,5% do 
total exportado pelo Brasil. De 
janeiro a novembro as exporta-

ções para esse país totalizaram 
410.444 toneladas, 39,5% a 
mais do que o mesmo período 
do ano passado. O faturamento 
cresceu 59,7% ao chegar a US$ 
2,171 bilhões. “A China é um 
grande parceiro brasileiro. Hoje 
temos 37 plantas habilitadas 
para exportar para lá”, disse o 
presidente da Abiec, Antônio 
Jorge Camardelli.

Com relação aos preços da 
carne no mercado interno, 
Camardelli afirmou que apesar 
do “soluço” que houve, entre os 
meses de outubro e dezembro, 
foi protagonizado por uma ele-

Os resultados são reflexo do crescimento da demanda chinesa, que responde 
por 24,5% do total exportado pelo Brasil.

vação da demanda de volume 
que provocou o desajuste dos 

preços, elevando o valor da 
carne, mas a expectativa é a 

de que haja uma acomodação 
(ABr).

Pelo menos cinco pessoas morreram e oito continuam 
desaparecidas.

A terceira estimativa da safra 
2019/20 de grãos sinaliza para 
uma produção de 246,6 milhões 
de toneladas, com aumento 
de 1,9%, equivalente a 4,6 
milhões de toneladas, sobre a 
safra 2018/19. Os números que 
registram novo recorde da série 
histórica foram divulgados pela 
Conab, ontem (10). Para a soja, 
há tendência de crescimento 
de 2,6% na área plantada em 
relação à safra passada e a es-
timativa aponta também para 
uma produção de 121,1 milhões 
de toneladas. 

As chuvas irregulares regis-
tradas no início do ciclo, em 
estados da região Centro-Oeste e 
Sudeste, por exemplo, apresen-
taram melhoras a partir do mês 
de novembro, o que favoreceu o 
avanço das operações de plan-
tio. Já no Matopiba (Maranhão, 

Os números registram novo recorde da série histórica.

A polícia da Nova Zelândia 
anunciou ontem (10) que vai 
abrir uma investigação criminal 
para determinar se houve res-
ponsabilidades dos operadores 
turísticos, e outras instituições, 
na morte de pelo menos cinco 
pessoas na sequência da erup-
ção do vulcão Whakaari. Pelo 
menos seis pessoas morreram e 
sete continuam desaparecidas, 
embora com poucas chances 
de estarem vivas, disse o vice-
-comissário de polícia da Nova 
Zelândia, John Tims em confe-
rência de imprensa.

As autoridades indicaram que 
31 pessoas estão hospitaliza-
das, devido às feridas e queima-
duras causadas na sequência da 
erupção, que lançou rochas e 
uma grande quantidade de cin-

zas. Três dos feridos já tiveram 
alta, acrescentaram. Vinte e 
uma  pessoas estão em estado 
grave. “É possível que nem to-
dos os pacientes sobrevivam”, 
disse o porta-voz do Ministério 
da Saúde, Pete Watson, ao ob-
servar que 27 dos internados 
sofrem queimaduras em mais 
de 30% do corpo.

As autoridades concentram 
todos os esforços, em conjunto 
com especialistas em geologia, 
para estudar como entrar no-
vamente a ilha para recuperar 
os corpos das oito pessoas que 
continuam desaparecidas. O 
vulcão Whakaari é considerado 
o mais ativo da Nova Zelândia, 
com erupções frequentes nos 
últimos 50 anos, a última em 
2016 (NHK/ABr).

A cidade de Paris ,  na 
França, entrou ontem (10) 
no sexto dia da greve contra 
a reforma da Previdência 
apresentada pelo governo 
do presidente Emmanuel 
Macron, um dia depois da 
rede de transportes da região 
ficar paralisada. Os serviços 
de metrôs, ônibus e trens 
continuam bloqueados e vá-
rios quilômetros de engarra-
famentos nas ruas da capital 
francesa foram registrados. 

As autoridades orientaram 
as lojas e comércios da região 
a fecharem suas portas na 
tentativa de evitar violência e 
incêndios. Os sindicatos tam-
bém estão analisando sobre 
a possibilidade de convocar 
uma nova mobilização para 
amanhã (12). A administração 
de Macron defende a criação 
de um “sistema universal” de 
aposentadorias, que deverá 
substituir os atuais 42 regimes 
existentes (ANSA).

Sindicatos alegam que a medida é um risco contra a situação 
dos aposentados.

A indústria cresceu 0,8% em 
outubro de 2019, na compara-
ção com o mês anterior. Houve 
incremento do setor em sete 
dos 15 locais pesquisados pelo 
IBGE. Os destaques foram para 
Goiás (4,0%) que, pela quinta 
vez consecutiva, registra taxa 
positiva e acumulou ganho de 
6,4% no período. O Amazonas 
teve alta de 2,3% e eliminou a 
perda de 1,6% de setembro. São 
Paulo cresceu 1,5%, a Região 
Nordeste, 1,2% e Bahia, 0,9%. 

São Paulo foi responsável por 
puxar o índice médio nacional 
para cima já que concentra 
34% da indústria brasileira. “Os 
setores de veículos e de alimen-
tos, com destaque para a produ-
ção de cana-de-açúcar, foram 
os principais impulsionadores 
na alta de 1,5% apresentada na 
produção paulista”, explicou o 

STJ manda soltar Pezão
A Sexta Turma do STJ de-

terminou ontem (10) a soltura 
do ex-governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão, preso desde no-
vembro do ano passado no âmbito 
da Operação Boca de Lobo, um 
dos desdobramentos da Lava Jato 
fluminense. Os ministros do STJ 
entenderam que não estão mais 
presentes as condicionantes para a 
manutenção da prisão preventiva, 
entre as quais interferir na apura-
ção dos fatos pelas autoridades.

Reuters/Reprodução

Leomar Fontana/Embrapa

EPA

Divulgação/Abiec

São Paulo impulsionou índice médio nacional de outubro.
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As eleições municipais de 
2020 não devem influenciar na 
tramitação do projeto que trata 
da privatização da Eletrobras, 
de acordo com o presidente 
da empresa, Wilson Ferreira 
Júnior. Ele reforçou a expec-
tativa de que o projeto seja 
aprovado no primeiro semestre 
do ano que vem e defendeu a 
privatização como forma de 
ampliar os investimentos no 
setor energético.  

O projeto foi enviado pelo 
governo federal ao Congresso 
no mês passado. Entre outros 
pontos, a proposta estabelece 
que o processo de desestatiza-

Presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Júnior.
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Indústria cresceu em sete de 
15 locais pesquisados pelo IBGE

foram em Goiás (11,2%) e no 
Paraná (9,4%). Já no Paraná os 
setores de veículos automoto-
res, reboques e carrocerias e 
produtos alimentícios puxaram 
a elevação. 

A produção nacional caiu 
no período acumulado de 
janeiro a outubro de 2019, na 
comparação com mesmo perí-
odo do ano anterior. A maior 
queda (14,0%) foi registrada 
no Espírito Santo em função 
dos resultados da indústrias 
extrativas, celulose, papel e 
produtos de papel e metalurgia. 
As demais taxas negativas fica-
ram com Minas Gerais (-4,6%), 
Região Nordeste (-4,0%), Mato 
Grosso (-3,6%), Bahia (-2,8%), 
Pernambuco (-2,6%) e Pará 
(-1,3%). A indústria nacional 
caiu 1,3% nos últimos doze 
meses até outubro (ABr).

pesquisador do IBGE, Bernar-
do Almeida.

Se comparado com outubro 
de 2018, o crescimento do setor 
industrial ficou em 1,0% em 

outubro de 2019. O IBGE des-
tacou que outubro teve 23 dias 
úteis, um a mais que igual mês 
do ano anterior. Nesse período, 
as expansões mais intensas 

Nova Zelândia investiga 
mortes provocadas 

pelo vulcão Whakaari

Greve contra reforma 
paralisa Paris pelo 6º dia

Conab projeta safra 
brasileira com mais de 

246 milhões de toneladas

Eletrobras: privatização 
é um meio de ampliar 

recursos

Tocantins, Piauí e Bahia), as mu-
danças climáticas interferiram 
na evolução da semeadura, mas 
a perspectiva é que o plantio seja 
realizado dentro do calendário 
próprio para a região. 

O milho primeira safra, que 
tem crescimento de área de 
1,2% e totalização de 4,2 mi-
lhões de hectares, continua 
perdendo espaço para a soja 
neste período. Nesta primeira 
fase, a estimativa de produção 
é de 26,3 milhões de toneladas. 
Com a colheita da soja, a partir 
de janeiro, inicia-se a semeadura 
da segunda safra de milho, que 
representa 72% da produção 
total do cereal no país. 

A área do algodão, que apre-
sentou grandes aumentos nas 
últimas duas safras, registra 
agora um acréscimo de 1,6%, 
devendo situar-se em 1,6 milhão 
de hectares. A produção esti-
mada do algodão em caroço é 
de 6,8 milhões de toneladas e a 
da pluma, de 2,7 milhões de to-
neladas, similares, portanto, ao 
da safra anterior. Já para o feijão 
primeira safra, a estimativa é de 
redução de 1,3% na área em 
comparação com a temporada 
passada. O trigo que já está 
com 97% da produção colhida, 
deve alcançar 5,2 milhões de 
toneladas e redução de 3,9% 
em relação a 2018 (AI/Conab).

ção será executado por meio 
de uma operação de aumento 
do capital social da empresa, 
com a venda de novas ações 
ordinárias, que são as ações 
que dão direito a voto, em bolsa 
de valores. 

Com isso, a participação da 
União no capital social da es-
tatal será diluída e ela deixará 
de ser a acionista majoritária. 
A União possui 51% das ações 
ordinárias da empresa. Ao final 
do processo, nenhum acionista 
privado poderá ter mais de 
10% do capital votante da 
Eletrobras. O projeto permite 
ainda que a empresa realize 
uma segunda oferta de ações 
de propriedade da União. A 
privatização não atingirá a 
Eletronuclear. 

De acordo com o presidente, 
a empresa precisa de mais 
investimentos para que possa 
crescer. A saída encontrada é 
o investimento privado. “O que 
eu sempre digo é: o que se quer 
de uma empresa dessas que 
trabalha na área de energia? 
Quer que empregue gente ou 
que invista e empregue muito 
mais gente?”, enfatiza. A em-
presa controla cerca de 230 
usinas hidrelétricas, 70 mil 
km de linhas de transmissão 
e responde por um terço da 
geração de energia elétrica do 
país (ABr).
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OPINIÃO
O que os olhos não 

veem e o corpo 
todo pode sentir

Vivemos um momento 

bastante desafi ador para 

as questões ambientais

Atualmente extraímos 
matérias-primas, pro-
cessamos, consumimos 

e descartamos em velocidade 
cada vez maior, de maneira que 
a poluição já faz parte do nosso 
dia a dia. A maior parte dessa 
poluição chega aos nossos rios 
e reservatórios, comprometen-
do a disponibilidade desses 
recursos essenciais à nossa 
sobrevivência.

Recursos hídricos repletos 
de lixo costumam fazer parte 
do cenário de grandes centros 
urbanos. Essa situação é tão 
comum que basta uma pes-
quisa rápida na internet pela 
expressão “rio poluído”, que 
imediatamente interpretamos 
um rio poluído como sinônimo 
de plásticos, utensílios domés-
ticos, roupas e inúmeros outros 
itens que são descartados e 
fi cam fl utuando de acordo com 
a correnteza das águas. 

Entretanto, há uma poluição 
que não conseguimos enxer-
gar, de modo que até mesmo 
ambientes aparentemente 
limpos podem esconder gran-
des perigos à nossa saúde. É 
nesse contexto que as discus-
sões sobre os contaminantes 
emergentes ganharam força 
nos últimos anos. Esses con-
taminantes são um grande 
grupo de compostos químicos 
sintéticos e que foram recen-
temente descritos, graças ao 
aperfeiçoamento em técnicas 
de análise. 

Ainda não há uma regula-
mentação para essas subs-
tâncias. 

Diversos estudos apontam 
efeitos em organismos quando 
há uma exposição prolongada 
a elas, mesmo que estejam em 
concentrações reduzidas. 

São enquadrados como 
contaminantes emergentes, 
em ambientes aquáticos, os 

fármacos, os agrotóxicos, as 
drogas ilícitas, produtos de 
higiene, os microplásticos, as 
cianotoxinas, dentre diversas 
outras substâncias que chegam 
ao ambiente aquático através 
do esgoto ou da poluição no 
entorno dos recursos hídricos. 

A característica comum en-
tre esse grupo de compostos 
é que eles se encontram em 
baixíssimas concentrações 
no ambiente e não são com-
pletamente removidos pelos 
sistemas convencionais de 
tratamento. Os efeitos em 
nosso organismo ainda são 
uma incógnita. 

No entanto, é crescente o 
número de estudos que re-
lacionam a exposição a essas 
substâncias com problemas 
como alergias, intolerân-
cias alimentares, alterações 
no nosso sistema endócrino 
(responsável pela produção 
de diversos hormônios) e, até 
mesmo, o desenvolvimento de 
câncer. Apesar de invisíveis a 
nossos olhos, os contaminan-
tes emergentes estão presen-
tes nos ambientes e na água 
que ingerimos diariamente. 

O desenvolvimento de méto-
dos de tratamento da água mais 
efetivos é fundamental para 
minimizar os riscos associados 
a essas substâncias. Para que 
isso seja possível, é necessário 
aperfeiçoar e universalizar o 
acesso ao saneamento ambien-
tal implementando sistemas 
de tratamento de esgoto mais 
efetivos. 

Outra questão importante 
é a educação ambiental, pois 
grande parte dos contaminan-
tes emergentes que chegam ao 
ambiente aquático são o resul-
tado de descarte incorreto de 
medicamentos, uso abusivo de 
agrotóxicos e a falta de ligação 
das residências com a rede 
coletora de esgoto.

(*) - É coordenador do Curso Superior 
de Tecnologia em Saneamento 

Ambiental, do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Augusto Lima da Silveira (*)
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News@TI
Nova plataforma de gerenciamento de storage 
baseada em IA

@ A Hewlett Packard Enterprise, empresa global de soluções de 
tecnologia para o mercado corporativo, anuncia a chegada, ao 

Brasil, do HPE Primera, uma nova plataforma que redefi ne o armaze-
namento de missão crítica oferecendo simplicidade, disponibilidade 
e desempenho superiores. O HPE Primera utiliza a plataforma HPE 
InfoSight para promover avanços signifi cativos – incluindo a redução de 
93% no tempo gasto no gerenciamento de armazenamento, capacidade 
de prever e evitar problemas, além de aceleração no desempenho do 
aplicativo (www.hpe.com).

Plataforma ajuda empresas a treinar e contratar 
hackers de forma remota

@Os talentos de um hacker não são aprendidos em faculdades e, 
quando as empresas precisam desses profi ssionais, não os en-

contram em sites de emprego. A verdade é que esses conhecimentos 
são aprendidos na maioria das vezes no mundo online. Para suprir a 
necessidade desse mercado, nasceu a plataforma do Hackafl ag Aca-
demy, que oferece cursos no modelo EAD (Educação a Distância) 
com aulas 100% virtuais e gratuitas, com conteúdos desde os níveis 
iniciantes até os avançados dedicados à segurança da informação e 
hacking para que os usuários possam se especializar e desenvolver téc-
nicas essenciais e, com isso, encontrarem oportunidades de trabalhar 
dentro de empresas (https://www.hackafl ag.com.br/academy.html).

Assinaturas digitais agilizam processos no mercado 
imobiliário

@ADando continuidade à estratégia de melhoria da experiência 
do cliente, a MRV já está disponibilizando a assinatura de con-

tratos virtuais. A ferramenta está funcionando há dois meses e várias 
pessoas já assinaram seus contratos. Esta nova funcionalidade está 
sendo utilizada para os clientes que se enquadram na categoria de 
renegociação com a construtora e em breve irá se expandir para os 
contratos de compra e venda. A iniciativa agiliza o processo de as-
sinatura pelas partes envolvidas e evita impressões de documentos 
físicos gerando economia e promovendo uma experiência mais sus-
tentável. A MRV utiliza a plataforma DocuSign, empresa pioneira no 
desenvolvimento da tecnologia de assinatura eletrônica no mercado 
americano que atua em cerca de 200 países. O procedimento para 
a assinatura do contrato virtual é simples e envolve apenas o envio 
de um e-mail com um link para o usuário acessar o documento. O 
envio é realizado para cliente e fi ador, antes mesmo do atendimento 
ser fi nalizado (www.mrv.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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LGPD: Qual deve ser o plano das 
empresas para se adequar à lei em 2020?

Carlos Rodrigues (*)

Uma maneira de fazer isso é contando 
com uma jornada operacional divi-
dida em três fases principais, que 

vai da identifi cação dos dados sensíveis e 
dos comportamentos suspeitos até a ma-
nutenção de uma estratégia de segurança 
efi ciente, que inclui a revisão constante de 
políticas de acesso.

Conheça abaixo as três fases de um plano 
ideal para levar os negócios à adequação 
à LGPD:

1. Detectar: Encontre todos os dados 

pessoais

Descobrir os dados relativos à LGPD é o 
primeiro passo para atender às regras. Ao 
compreender a sensibilidade dos dados, é 
possível mapear “alvos de valor elevado” e 
priorizar os esforços de proteção.

É claro que é possível fazer a classifi cação 
do que é dado pessoal de forma manual, 
porém, contar com uma solução capaz de 
realizar a classifi cação de forma automatiza-
da pode dar mais agilidade a esse processo.

Essa fase inclui ainda a implementação 
de controles para a detecção de compor-
tamentos suspeitos envolvendo os dados 
pessoais, como acesso anormal a arquivos 
sensíveis ou caixas de e-mail executivas 
e utilização anormal de ferramentas de 
reconhecimento e exploração.

2. Prevenir: Elimine riscos

O próximo passo é reestruturar per-
missões, bloquear dados excessivamente 
expostos e identifi car a propriedade dos 
dados para garantir a implementação de 
controles preventivos. Com isso, é possível 
eliminar riscos e reduzir a superfície de 
ataques, simplifi cando o ambiente.

Essa etapa inclui a reestruturação da 
política de permissionamento para uma que 

siga o modelo de privilégios mínimos, um 
pré-requisito para resolver o problema dos 
grupos de acesso globais, que aumentam 
os riscos de perda, roubo ou utilização 
incorreta. Essa medida é fundamental para 
minimizar riscos.

Depois disso, ainda na fase de prevenção, 
é preciso identifi car os proprietários dos 
dados e revisar todo o permissionamento 
para identifi car usuários que têm acesso 
aos dados de que não precisam – seja por-
que ganharam acesso equivocadamente ou 
porque suas funções mudaram.

3. Manter: Automatize e revise

Depois de identifi car quem é responsável 
pelos dados e garantir que todos os usuá-
rios tenham acesso apenas às informações 
necessárias, é preciso investir na execução 
de revisões periódicas e automatizadas de 
acesso aos dados.

Para isso, é importante contar com 
tecnologias capazes de fazer a análise do 
comportamento do usuário, incluindo o 

Sankhya.com.br

monitoramento de suas atividades nos 
arquivos e controles de acesso para aprovar 
ou negar permissões.

Neste estágio, é possível automatizar 
uma série de tarefas, como a revogação de 
acessos com base em critérios específi cos 
(usuários que vão precisar de acesso a 
informações específi cas apenas enquanto 
estiverem trabalhando em determinados 
projetos, por exemplo), bloqueios auto-
máticos com base no comportamento do 
usuário (quando uma credencial estiver 
sendo usada para realizar atividades anor-
mais, como cópias e envios de arquivos, 
por exemplo), e as políticas de retenção 
e eliminação para garantir que os dados 
obsoletos sejam arquivados ou eliminados 
quando necessário.

Vale a pena lembrar que é importante 
rever regularmente os riscos, os alertas e 
os processos para garantir a melhoria con-
tínua, por meio do monitoramento de KPIs.

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

As empresas têm até o próximo ano para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
passa a valer em agosto de 2020. Neste cenário, em que qualquer simples etapa ignorada pode levar a 
inefi ciências ou impasses piores, independente das tecnologias escolhidas, vai ser fundamental adotar 
um plano

Três tecnologias que transformaram a década
Às vésperas do fi m da década, a tentação 

de apontar as principais tecnologias res-
ponsáveis por transformar a forma como 
vivemos nos últimos dez anos é frequente 
(e, por que não, válida). Especialmente 
numa década de tantas transformações 
– sociais e das relações de trabalho – 
enumerar os recursos tecnológicos que 
tiveram o impacto mais signifi cativo nessa 
mudança é uma tarefa e tanto. Ainda 
assim, três deles aparentemente são unâ-
nimes: Internet of Things, Cibersegurança 
e Inteligência Artifi cial.

Em 2009, não tínhamos a dimensão 
de como casas conectadas e cidades 
inteligentes estariam tão presentes na 
nossa vida. Através do Edge Computing 
(celulares, tablets, notebooks), estamos 
altamente equipados para nos conectar-
mos a um mundo de possibilidades que 
nos leva a outro patamar de conexão com 
pessoas, coisas e negócios. Estas conexões 
fazem os seres humanos mais interativos, 
menos operativos e muito mais dinâmicos 
na sociedade. Posso comprar um café 
apenas aproximando meu smart watch ou 
meu celular. Posso ter minha carteira de 
motorista no modo digital e utilizá-la a um 
leitor inteligente para alugar um veículo.

Ao entrar neste mesmo veículo já estou 
conectado com uma série de recursos que 
vão desde ouvir as músicas que aprecio 
até me conectar com a montadora para 
abrir um chamado por algum erro que 
desconheço como solucionar no veículo. 
Pagar pedágio com dinheiro é coisa do 
passado, o mapa que me levará a meu 
destino está integrado com diversas plata-
formas, me passa as condições de trânsito 
e clima e comunica aos meus amigos que 
estou há poucos quilômetros de chegar; 
os carros tem sensores por todos os lados 
e simplesmente não batem mais uns nos 
outros; tirar um cochilo ao volante não 
é mais possível, pois o sensor de fadiga 
não permite.

E tanta interação on-line exige um grau 

mais velocidade pelo varejo. E falando do 
varejo, assistentes virtuais popularizados 
e capazes de realizar diferentes tarefas 
de forma automática já não parecem mais 
algo de outro mundo – e essa adesão 
deve continuar cada vez mais ao longo da 
próxima década. Para se ter uma ideia, 
uma pesquisa conduzida pela Visa mostra 
que hoje, um em cada dez consumidores 
americanos já usa dispositivos ativados 
por voz para fazer compras – um aumento 
de 25% em relação a 2018.

Em suma, essas são apenas algumas das 
tecnologias que transformaram a maneira 
como vivemos e com certeza devem con-
tinuar a ter impacto signifi cativo durante 
os próximos anos. Há diferenças signifi -
cativas entre sua adoção por diferentes 
setores, é evidente, mas mais do que isso, 
é necessário observar quais serão as pró-
ximas mudanças a serem desencadeadas 
por esse conjunto de tecnologias. O ritmo 
de desenvolvimento está cada vez mais 
acelerado e é necessário que companhias 
de diferentes portes tenham consciência 
de que, sem essas ferramentas, certa-
mente fi carão para trás. Resta observar.

(Fonte: Flavio Carnaval é head de Tecnologias 
Avançadas da Minsait no Brasil).

cada vez maior de cibersegurança. Estru-
turar políticas claras de cibersegurança 
deixou de ser um assunto restrito a alguns 
segmentos (e ao setor público) para se 
tornar uma preocupação de todos, inclu-
sive dos cidadãos. Vazamentos de dados 
relacionados a redes sociais e polêmicas 
relacionadas ao uso dessas plataformas 
para manipulação da opinião pública são 
tópicos que não estavam presentes no 
discurso de muitos líderes há dez anos.

Para que a gestão de segurança digital 
seja feita de forma efetiva, é necessário 
que companhias busquem cada vez mais 
conhecimento acerca do assunto, seja com 
capacitação de equipes, infraestrutura 
técnica ou até mesmo revisão de políticas 
adotadas pela empresa. Novamente, essa 
é uma preocupação de todos – e seu cum-
primento correto tem de estar presente 
em todos os níveis hierárquicos.

A Realidade Virtual pode ser uma tec-
nologia valiosa nesse processo. Ao capa-
citar profi ssionais para lidar com os mais 
diversos cenários, pode também colaborar 
para projetos de atendimento ao cliente, 
aprimorando ganhos das companhias – algo 
que já acontece com certa frequência, 
especialmente se olharmos os modelos 
omnichannel implantados com cada vez 
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Desportivo promovem amanhã (12) e sexta-feira (13), das 9h às 18h, o 
15º Fórum Brasileiro de Direito Desportivo. Destaque para a presença 
dos ministros do TCU,  André Luis de Carvalho e Augusto Nardes; do 
presidente da federação de futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes da 
Costa Filho; de  Fernando Solera, Coordenador da Comissão Médica e de 
Combate à Dopagem da CBF entre autoridades do esporte e do Direito 
Desportivo. Mais informações: tel. (11) 3291-9200 (www.aasp.org.br).

E - Depósitos Judiciais
O Banco do Brasil pagou um milhão de resgates eletrônicos de depósi-
tos judiciais movimentando, de janeiro a outubro, um total de R$ 18,9 
bilhões. Os números representam racionalização de tempo, ganho de 
efi ciência e comodidade para os usuários do sistema, por meio do serviço 
de interligação de tribunais, que dispensa a necessidade de compareci-
mento do benefi ciário às agências do BB. Além de aumentar a segurança, 
com validação de alvará em tempo real, a interligação dos tribunais 
se destaca pela economia de papel e pela redução da manutenção de 
arquivos físicos. Os valores depositados são realizados pelos próprios 
juízes, mediante crédito diretamente em conta corrente. 

F - Início Imediato
A Radix está com 13 vagas abertas para início imediato na sede, no 
Rio, e nas fi liais de São Paulo e Belo Horizonte. Com sede no Rio e em 
Houston, a Radix atua fornecendo serviços de tecnologia e engenharia 
para grandes companhias como AmBev, Chevron, Sotreq, Ipiranga, Ae-
roporto Internacional RIOGaleão. Há vagas tanto para estágio, quanto 
para profi ssionais pleno e sênior. Entre as opções: engenheiro de dados, 
cientista de dados, programador, arquiteto de software, desenvolvedor, 
etc. Todas as oportunidades estão detalhadas no (https://radix.gupy.io/).

G - 1 Milhão de Matrículas
Com mais de 100 cursos online disponíveis de forma gratuita, a plataforma 
de Ensino à Distância do Sebrae alcançou a marca recorde de 1 milhão 

A - Natal do Mundo Todo
A regente Dani Mattos, acompanhada do Grupo Vocal Poucas & Boas, 
realiza hoje (11), às 19h, a apresentação musical  “Natal do Mundo 
Todo”, na Augôsto Augusta Cultural (Rua Augusta, 2161). O espetáculo 
apresenta canções natalinas de vários lugares do mundo e tem entrada 
franca. Entre as canções: Villancicos (Mexico); Laudate Pueri (cânone); 
Menino Pequenino; Calix Bento (folclore brasileiro); Estrela de Natal 
(folclore alagoano); Nkosi Sikelele (canção africana); I saw three ships 
(canção inglesa); Boas Festas (Assis Valente). Mais informações: (http://
www.augosto.com.br/sobre/).           

B - Estágio em Loja 
A Lojas Americanas está com inscrições abertas para seu Programa de 
Estágio em Loja 2020.  Com o programa, a companhia busca formar o es-
tudante para se tornar um futuro líder, assumindo a gestão de uma de suas 
lojas ao fi m do período de estágio. Com 98,9% de sua liderança formada 
internamente - em programas de formação, a rede busca universitários que 
pensem grande, tenham “atitude de dono do negócio”, foco em resultados 
e identifi cação com a cultura de empreendedorismo da Lojas Americanas. 
As inscrições podem ser feitas no site (talentos.lasa.com.br/estagioloja).

C - Seleção de Pesquisadores
O Instituto Serrapilheira está recebendo as inscrições para a 3ª Chamada 
Pública de Apoio à Pesquisa Científi ca. Serão selecionados 24 jovens 
pesquisadores nas áreas de Ciências Naturais, Ciência da Computação 
e Matemática. Receberão apoio fi nanceiro de até R$ 100 mil e, após um 
ano, serão reavaliados. Os três melhores poderão receber novo apoio, 
de até R$ 1 milhão, para investir em suas pesquisas por mais três anos. 
Os candidatos devem ter obtido grau de doutor entre 2012 e 2017. Mais 
informações: (serrapilheira.org/chamada-publica-no3/). 

D - Direito Desportivo 
A Associação dos Advogados de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Direito 

de matrículas em 2019. Um dos motivos considerados para o aumento 
expressivo de inscrições é o fi m da exigência de CNPJ para ter acesso 
aos cursos. Além de gratuitos, os cursos fi cam disponíveis de imediato 
no ambiente virtual do usuário, que tem 30 dias para acessá-los. Entre 
os cursos mais procurados neste ano, destacam-se Gestão Financeira, 
Apreendendo a Empreender e Iniciando um Pequeno Grande Negócio 
e Boas Práticas nos Serviços de Alimentação. Saiba mais: (www.sebrae.
com.br).

H - Os Desafi os da LGPD
Amanhã (12), das 8h às 11h, na Av. Roque Petroni Junior, a SMData 
- Data Management Company, em parceria com a Escola Superior de 
Ética Corporativa, Negócios e Inovação e com o Escritório Saavedra & 
Gottschefsky Sociedade de Advogados, promove o 1º Data Protection 
Meeting com o objetivo de educar e engajar executivos dos departa-
mentos jurídicos, de compliance e TI sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Além da palestra com o Dr. Gustavo Saboia Vieira sobre 
perspectivas e desafi os relacionadas à nova lei, o evento propõe outras 
duas discussões. Inscrição: (http://www.eseni.com.br/1data-protection/). 

I - Saque com QR Code 
O Original, primeiro banco no Brasil a proporcionar abertura de conta 
corrente 100% digital, sai na frente mais uma vez ao ser o pioneiro a 
permitir que seus clientes realizem saque por meio do uso da tecnologia 
QR Code. O consumidor pode usar todos os terminais do Banco24Horas 
para realizar a transação por meio da solução Saque Digital. Para utilizar o 
recurso, o cliente Original precisa selecionar a opção “Sacar” na tela incial 
do aplicativo do banco e escolher o valor do saque. No caixa eletrônico do 
Banco24Horas, selecionar “Saque Digital” e escolher a opção “QR Code”. 
Depois disso, é só escanear o QR Code com o celular para realizar o saque. 

J - Aparelhos Invisíveis
A Align Technology, empresa com matriz global no Vale do Silício, 
criadora do aparelho ortodôntico invisível Invisalign® e líder mundial 
deste segmento, expande sua atuação no Brasil, e  oferece mais de 100 
oportunidades para diferentes departamentos e níveis operacionais da 
empresa. Do total das vagas, 80% estão focadas em áreas comerciais 
(gerentes de território, gerente de vendas, desenvolvimento de negócios, 
entre outros). É necessário que o candidato tenha o ensino superior 
completo e qualidades técnicas específi cas, alinhadas com a respectiva 
área de atuação. Os interessados devem entrar no site (http://jobs.jobvite.
com/align-tech/) e aplicar na vaga que melhor se encaixar em seu perfi l. 

Desportivo promovem amanhã (12) e sexta-feira (13), das 9h às 18h, o 
15º Fórum Brasileiro de Direito Desportivo. Destaque para a presença 
dos ministros do TCU André Luis de Carvalho e Augusto Nardes do

A - Natal do Mundo Todo
A regente Dani Mattos, acompanhada do Grupo Vocal Poucas & Boas, 

As oportunidades em 
cenários desfavoráveis

Nas situações difíceis, 

boa parte das empresas 

entra no chamado 

“modo de subsistência”

Cortam custos, reduzem 
as atividades e fi cam 
quase em hibernação, 

esperando a tempestade pas-
sar. É como aqueles pacientes 
que estão em estado grave e 
são colocados pelos médicos 
em “coma induzido”. Será 
que esta é a melhor forma de 
enfrentar crises?

Empresários e executivos se 
acostumam com determinadas 
situações em que se sentem 
confortáveis. Um bom exemplo 
é quando temos uma carteira 
de clientes estável e previsível 
com os quais podemos contar. 
De uma forma ou de outra, ga-
rantem as vendas e as receitas. 
No entanto, levam à uma “zona 
de conforto”, fragilizando a 
prática da prospecção. 

Em outras palavras, não é in-
comum, quando atravessamos 
difi culdades, que a nossa base 
de clientes, antes tão rentável, 
diminua suas atividades e pare 
de investir. De uma hora para 
outra, nossos clientes reduzem 
drasticamente os negócios e 
nos deixam em situação com-
plicada. 

A consequência, geralmen-
te, é o imobilismo que coloca 
em risco o próprio negócio. 
Existe alguma saída para esta 
situação?  

Mudanças dependem de nos-
sas iniciativas. A primeira coisa 

a fazer é sair imediatamente da 
“zona de conforto” e procurar 
peixes em “outros aquários”. 

Prospecte e busque opor-
tunidades fora de seu nicho 
tradicional. Se a situação não 
é boa onde você está acostu-
mado, é necessário encontrar 
alternativas. Uma boa forma 
de buscar novos mercados e 
clientes é colocar suas van-
tagens competitivas e sua ex-
pertise a serviço de parceiros 
de negócios. 

Colaboração entre empresas 
através de parcerias com-
plementares tem sido uma 
boa maneira de buscar boas 
oportunidades. Mesmo quando 
existem aspectos onde em-
presas podem se considerar 
concorrentes ante ao mercado, 
sempre podem ser encontra-
das sinergias que aumentam 
as chances de geração de 
negócios. 

Mas não se esqueça de que 
abrir novas portas não é garan-
tia de vendas. Um dos aspectos 
da “zona de conforto” é a perda 
da capacidade de ser proati-
vo, dinâmico e criativo. Daí a 
importância de não se deixar 
acomodar e ter em mente que o 
mercado pode virar a qualquer 
momento. 

Lembre-se: toda empresa 
deve ter sempre um plano 
B, uma carta na manga para 
momentos críticos.

(*) - É diretor de marketing e novos 
negócios da XGEN, especializada 

em plataformas de IA para canais de 
atendimento (www.xgen.com.br)

Marcelo Loiacono (*)

13,1 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo Bolsa Família.

Instituído pela MP 898, edi-
tada em outubro, o abono 
consiste no benefício pago 

em dobro em dezembro. Se-
gundo a Caixa, 13,1 milhões de 
famílias estão sendo atendidas 
pelo Bolsa Família em dezem-
bro. O governo desembolsará 
R$ 2,5 bilhões com o pagamen-
to do benefício deste mês, mais 
R$ 2,5 bilhões com o décimo 
terceiro.

O benefício extra será pago 
com o mesmo cartão, nas 
mesmas datas e por meio dos 
mesmos canais pelos quais os 
benefi ciários recebem as parce-
las regulares do Bolsa Família. 
Os benefi ciários que recebem 

Com uma produção este ano de 700 mil 
unidades de tuias – 450 mil da variedade 
holandesa e 250 mil da Strickta, a equipe 
da Fazenda Terra Viva, de Holambra, 
acredita que o crescimento das vendas em 
2019 deve ser de 10% a 15% em relação 
ao ano passado. Os motivos são a pre-
ferência cada vez maior do consumidor 
por plantas naturais e a diversidade de 
tamanhos, que vão desde as minis, com 
cerca de 35 cm de altura, até as árvores 
maiores, com cerca de 1,30 metro.

Se bem cuidada, essa árvore pode 
ser reutilizada no próximo ano. É uma 
planta que requer rega diária. No interior 
das casas ou no jardim, a tuia pode ser 
transplantada. Para tanto, basta colocá-

Infl ação para família 
de baixa renda
tem alta 

O Indicador Ipea de Infl ação 
por Faixa de Renda apontou 
alta de 0,54% para as famílias de 
renda mais baixa, até R$ 1.643,78 
por mês, em novembro. Para as 
famílias de maior poder aquisiti-
vo, com renda domiciliar maior 
que R$ 16.442,40, a alta foi de 
0,43% no mesmo mês. 

Cerca de 70% da alta infl acio-
nária registrada entre as famílias 
mais pobres se explica pela va-
riação de preços nos grupos de 
alimentação e habitação, com 
reajuste de 8,1% nas carnes e 
2,2% nas tarifas de energia elétri-
ca - com a mudança da bandeira 
tarifária de verde para amarela.

“No caso das famílias mais ri-
cas, embora o reajuste das carnes 
e da energia também tenha pres-
sionado suas taxas de infl ação, 
o menor peso desses itens em 
sua cesta de consumo acaba por 
aliviar seus impactos altistas”, 
disse o Ipea. Em contrapartida, 
os aumentos de 0,78% no preço 
dos combustíveis, de 4,4% nas 
passagens aéreas e de 24,4% 
nos jogos lotéricos foram os que 
mais pressionaram a infl ação nas 
classes mais altas (ABr).

A Receita Federal do Brasil 
exigirá, a partir de 1º de janeiro 
de 2020, que todas as encomen-
das e remessas internacionais 
possuam a identifi cação do CPF/
CNPJ/Número do Passaporte do 
destinatário para ter o despacho 
aduaneiro iniciado. A falta dessa 
informação poderá acarretar a 
proibição da entrada da enco-
menda e sua devolução ao exte-
rior ou destruição, nos casos em 
que a devolução não seja possível.

Essa informação deve ser pres-
tada na hora da compra on-line 
e encaminhada juntamente com 
a encomenda em seu transpor-
te. Caso não seja informado no 
momento da compra, ou o reme-
tente não os encaminhe o dado 

juntamente com a remessa, os 
Correios possuem uma ferramenta 
para prestação dessa informação 
na página da internet, por meio do 
rastreamento ou do portal “Minhas 
Importações”. 

Será necessário realizar o ca-
dastro no Portal, informando o 
CPF (pessoa física), CNPJ (pessoa 
jurídica) ou Número do Passaporte 
(estrangeiro), bem como defi nir 
login e senha. Após o cadastro, 
informa a Receita, basta realizar 
a pesquisa por encomendas e fa-
zer a vinculação das remessas no 
ambiente “Minhas Importações”. 
Somente após a prestação dessa 
informação, as encomendas pode-
rão ser apresentadas à fi scalização 
aduaneira (ABr).

O Whatsapp possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil.

Uma pesquisa realizada 
pela Câmara e pelo Senado 
mostrou o Whatsapp como 
principal fonte de informação 
dos entrevistados: 79% disse-
ram receber notícias sempre 
pela rede social. O ambiente 
possui mais de 136 milhões 
de usuários no Brasil, sendo 
a plataforma mais popular 
juntamente com o Facebook.

Depois do Whatsapp, outras 
fontes foram citadas. Aparece-
ram canais de televisão (50%), 
a plataforma de vídeos Youtube 
(49%), o Facebook (44%), 
sites de notícias (38%), a rede 
social Instagram (30%) e emis-
soras de rádio (22%). O jornal 
impresso também foi citado 
por 8% dos participantes da 
sondagem e o Twitter, por 7%.

No caso da televisão, o per-
centual foi maior entre os mais 
velhos: 67% dos consultados 
com mais de 60 anos disseram 
se informar sempre por esse 
meio, contra 40% na faixa 
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Caixa começou a pagar o 
décimo terceiro do Bolsa Família

Os benefi ciários do Bolsa Família começaram a receber desde ontem (10) o abono natalino, equivalente 
ao décimo terceiro do benefício

por meio de crédito em conta 
poupança ou na conta Caixa 
Fácil terão o valor do abono 
natalino creditado nas mesmas 
contas.

O calendário de pagamentos 
seguirá o dígito fi nal do Número 
de Inscrição Social (NIS) do res-
ponsável familiar apresentado 
no cartão do programa. Benefi -
ciários com o fi nal 1 foram pagos 
ontem (10). O cronograma 
segue com o pagamento aos 
benefi ciários com fi nal 2, hoje  
(11); fi nal 3, dia 12; fi nal 4, dia 
13; fi nal 5, dia 16; fi nal 6, dia 
17; fi nal 7, dia 18; fi nal 8, dia 
19; fi nal 9, dia 20, e fi nal 0, dia 
23 (ABr).

Whatsapp é principal fonte 
de informação do brasileiro

entre 16 a 29 anos.
Já o Youtube apareceu como 

mais popular entre os mais 
jovens. Os que afi rmaram ver 
vídeos sempre na plataforma 
chegaram a 55% na faixa de 16 
a 29 anos, contra 31% entre os 
com 60 anos ou mais.

A pesquisa também avaliou 
os hábitos dos entrevistados 

nas redes sociais. O tipo 
de ação mais comum foi a 
curtida de publicações, ato 
realizado sempre por 41% dos 
participantes da sondagem. 
Em seguida, vieram compar-
tilhamento de posts (20%), 
publicar conteúdos (19%) 
e comentar mensagens de 
outros (15%) (ABr).

Cresce a procura por árvores de Natal naturais
-la em um lugar com bastante incidência 
de luz solar e irrigar todos os dias até 
que se acostume com o seu novo habitat.

A árvore é um dos principais símbolos 
do Natal. E as espécies preferidas no 
Brasil e em vários países europeus são 
as tuias, tanto da variedade holandesa, 
como da Strickta. As tuias têm como 
características os troncos retos e folhas 
compostas com vários filamentos for-
mados por pequenas escamas verdes. 
Seu formato é piramidal. O cheiro do 
pinheiro natural, meio cítrico, é a sua 
característica especial e deixa a casa 
aromatizada - o que combina com o clima 
das festas de fim de ano.Fonte e mais 
informações: (www.terraviva.agr.br). 

Receita exigirá CPF/CNPJ nas 
encomendas internacionais

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Carlos de Gioia (CPF/MF nº 001.751.538-68), Celso Coscarelli (CPF/MF nº
128.530.638-44). Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II, à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de
administração no Banco Induscred de Investimento S/A para a qual foram eleitos
como diretor sem designação especial. Esclarecem que eventuais objeções à
presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil - Avenida
Paulista nº 1804 - São Paulo-SP.
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A economia 
capitalista

Vivemos num mundo 

acelerado e ansioso que 

impulsiona o cérebro 

para pensar sem parar

Como o Brasil poderá se 
integrar na economia 
globalizada sem se tor-

nar dependente da extração 
de matérias primas e commo-
dities, com poucos empregos 
e baixo valor agregado? Como 
essa integração poderia ser 
feita sem desequilibrar ain-
da mais o país? A expressão 
economia capitalista evoca 
um sentimento de perda e di-
fi culdades. Após as guerras do 
século 20, surgiram promessas 
de melhora geral das condições 
de vida que não podem mais 
ser mantidas devido à crise 
econômica mesclada com cor-
rupção, tirania e concentração 
da renda. 

Nos anos 1960, uma parte 
da juventude descontente, ins-
pirada por Castro e Guevara, 
queria implantar a igualdade 
com bombas. A mídia televisiva 
exerceu forte infl uência sobre 
as novas gerações dissemi-
nando maus costumes e uma 
visão falsa da vida. Em São 
Paulo, uma recente festa de 
rua conhecida como “panca-
dão”, realizada na comunidade 
Paraisópolis, teve desfecho 
trágico. Como essas festas 
funcionam, o que elas trazem 
de benéfi co ao lazer e a cultura 
para milhares de jovens? Há 
bebidas e drogas? 

É lamentável que os jovens 
não se utilizem de opções de la-
zer construtivo, como a leitura 
de bons livros, o que contribui 
para melhorar a escrita e o 
raciocínio, além de jogos arit-
méticos, atividades esportivas, 
ginástica, enfi m, o aprendizado 
geral, o bom preparo para a 
vida e o idealismo que visa o 
aprimoramento. Há tantas coi-
sas nobres, basta querer, mas 
a indolência espiritual tomou 
conta do mundo. 

O século 21 apresenta as 
incoerências da civilização 
materialista que forjou a eco-
nomia da cobiça, do acúmulo 
e controle do dinheiro, que 
se sobrepõe às ideologias de 
direita e esquerda, colocando 
o dinheiro acima de tudo o 
mais, provocando aumento da 
miséria e precarização geral. 
Havia nítida separação entre os 
sistemas econômicos e suas te-
orias que agora se assemelham 
visando o mesmo fi m: acumula-
ção de dinheiro. São diferentes 
apenas no comandado, se por 
gestão empresarial privada ou 
centralizada no poder estatal.

Vivemos num mundo acele-
rado e ansioso que impulsiona 
o cérebro para pensar sem 

parar, retirando a serenidade e 
a paciência. As pessoas querem 
tudo resolvido na hora sem 
observar a naturalidade. É 
preciso conservar puro o foco 
dos pensamentos. Os seres 
humanos viventes na Terra são 
dotados de espírito, corpo e a 
mente, onde se desenvolve a 
atividade cerebral de pensar e 
raciocinar. 

O cérebro absorve as infor-
mações que recebe, cria con-
ceitos guardando-os na memó-
ria, surge uma personalidade 
que em geral não se esforça 
por ouvir o próprio espírito que 
se torna um estranho naquele 
corpo dominado pelo cérebro. 
No cenário angustiante, a vida 
se torna áspera e entediante 
porque o espírito está travado, 
não atua porque o cérebro 
tomou conta de tudo; mas o 
cérebro não dispõe da energia 
espiritual que deve chegar 
através da intuição. 

Para que haja paz e pro-
gresso, o espírito tem que 
se movimentar, benefi ciar e 
enobrecer. O espírito renasce 
várias vezes, pois a vida é um 
processo contínuo.  A mente 
tem que ouvir, se aquietar e 
colaborar. Envolvida pela es-
curidão trevosa, a humanidade 
enfrenta as consequências de 
seus atos. A miséria é opres-
sora. Caótica é a situação geral 
e incontrolável a agressiva 
selvageria urbana. As massas 
estão descontentes diante 
das crescentes difi culdades e 
da enxurrada de informações 
contraditórias. 

Os salários tendem para o 
mínimo nesta fase em que se 
busca a mão de obra de menor 
custo. Uma boa saída seriam os 
programas de participação nos 
resultados. O perigo é se deixar 
infl uenciar pelos oportunistas 
mal-intencionados que que-
rem implantar o caos para que 
a humanidade se perca sem 
um olhar sincero de gratidão, 
para o Alto, pelo dom da vida. 

Estamos no mês de dezem-
bro. Excelente oportunidade 
para refl etir sobre as palavras 
do Mestre Jesus: “Bem-aventu-
rados os que têm de suportar 
sofrimentos, pois serão con-
solados! Não vos lamenteis 
quando a dor cair sobre vós. 
Suportai-a e sede fortes. 
Bem-aventurados aqueles que 
aceitam com simplicidade o 
que é verdadeiro, pois deles 
é o reino dos céus.” (do livro 
Jesus o Amor de Deus).

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites (www.library.com.
br) e (www.vidaeaprendizado.com.

br). E-mail: bicdutra@library.com.br; 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Após acordo costurado 
pela presidente do 
colegiado, senadora 

Simone Tebet (MDB-MS), o 
texto foi aprovado sem al-
terações, ou seja, na mesma 
forma que chegou da Câmara. 

Outra medida importante, 
aprovada na CCJ, com 22 
votos favoráveis e apenas 
um contrário, é o projeto que 
possibilita a prisão após deci-
são em segunda instância. O 
texto, de autoria do senador 
Lasier Martins (Podemos-
-RS), recebeu parecer favo-
rável da relatora, senadora 
Juíza Selma (Podemos-MT), 
na forma de substitutivo. A 
proposta foi elaborada após 
articulação entre alguns sena-
dores e o ministro da Justiça, 
Sergio Moro. 

Na versão apresentada e 
aprovada na CCJ, a prisão po-
deria ocorrer “em decorrência 
de condenação criminal por 
órgão colegiado”. O projeto 
também altera a redação de 

CCJ do Senado votou o projeto que disciplina prisão após condenação em segunda instância.

O Conselho de Ética da Câ-
mara decidiu, ontem (10), por 
dez votos favoráveis e um con-
tra, suspender por seis meses 
o mandato do deputado Boca 
Aberta (PROS-PR). A deci-
são do colegiado abrandou a 
pena proposta pelo deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), 
relator do processo, que pediu 
a cassação do mandato do 
parlamentar por quebra de 
decoro parlamentar.

Boca Aberta também teve 
suspensa todas as prerrogati-
vas regimentais pelo mesmo 
prazo. O deputado tem o 
prazo de cinco dias uteis 
para recorrer da decisão do 
colegiado. Se a decisão da 
CCJ for favorável ao rela-
tório, o Conselho de Ética 
encaminha um projeto de 
resolução para que o Plená-
rio da Câmara vote.

Uma representação foi por 
uma ação realizada na ma-
drugada do dia 17 de março, 
quando Boca Aberta entrou 
na Unidade de Pronto Aten-

Deputado Alexandre Leite pediu a cassação do deputado Boca 

Aberta por falta de decoro parlamentar.

Aprovado uso de 
fundo para ampliar 
banda larga em 
escolas

O plenário da Câmara aprovou 
o projeto que autoriza o uso de 
recursos do Fundo de Universa-
lização das Telecomunicações 
(Fust) para a ampliação da banda 
larga em escolas públicas urbanas 
e rurais. Como foi modifi cado na 
Câmara, o texto retorna para o 
Senado. O Fust arrecada anual-
mente cerca de R$ 1 bilhão e já 
tem acumulado R$ 21,8 bilhões. 

Como a lei atual permite que os 
recursos sejam aplicados apenas 
para a expansão da telefonia 
fi xa, o fundo praticamente não 
foi utilizado para investimentos 
no setor de telecomunicações. 
O projeto foi aprovado após um 
acordo feito pela maioria dos par-
tidos, que retirou do substitutivo 
do relator, deputado Vinicius Poit 
(Novo-SP), destaque que retira-
va um dispositivo que extinguia 
os recolhimentos das empresas 
de telecomunicações para o Fust 
após um prazo de dez anos.

Para se chegar ao acordo, tam-
bém foram incluídas as escolas 
públicas rurais e se ampliou o 
número de participantes no con-
selho gestor do fundo, que passou 
a ter mais quatro representantes: 
dois da sociedade civil, um do 
Ministério da Educação e um do 
Ministério da Saúde. O conselho 
gestor foi inserido no parecer de 
Poit para decidir em quais pro-
jetos podem ser descontados o 
dinheiro que as empresas devem 
recolher ao Fust (ABr).

Corte de Haia recebe 
denúncia contra Morales

O Tribunal Penal Internacional 
(TPI) de Haia, na Holanda, confi r-
mou que recebeu uma denúncia por 
crimes de lesa-humanidade contra 
Evo Morales, ex-presidente da Bolí-
via que renunciou ao cargo em meio 
a uma série de protestos populares. 

“A Corte Penal de Haia recebeu 
a denúncia contra Evo Morales e 
ex-ministros por supostos crimes de 
lesa humanidade”, informou o jurista 
pelo Twitter. Em uma comunicação 
dirigida à procuradora do TPI, tam-
bém são apontados na denúncia o 
ex-vice-presidente Álvaro García 
Linera e os ex-ministros Juan Ra-
món Quintana (Presidência), Javier 
Zabaleta (defesa) e Wilma Alanoca 
(Culturas), bem como o deputado 
de La Paz Gustavo Torrico.

A denúncia fala em um “ata-
que generalizado, coordenado e 
organizado entre 27 de outubro 
e 20 de novembro” realizado por 
Morales contra os manifestantes e 
opositores. As revoltas sociais foram 
impulsionadas pelas suspeitas de 
fraude nas eleições presidenciais de 
20 de outubro. Morales renunciou 
em 10 de novembro, e a senadora 
Jeanine Áñez assumiu o governo 
interinamente. 

O ex-presidente é investigado so-
bre um áudio em que uma voz - que 
o governo interino assegura ser de 
Morales - pede para cercar as cidades 
e interromper o fornecimento de 
combustível e alimentos (ANSA).

Ontem (10), Mauricio Macri 
passou o bastão de comando 
e a faixa presidencial para o 
novo mandatário argentino, Al-
berto Fernández, que afi rmou 
que quer ser o presidente que 
escuta, que dialoga, acrescen-
tando que os problemas da 
democracia só se resolvem com 
mais democracia. Fernández 
tem como vice a ex-presidente 
Cristina Kirchner. Eles vence-
ram as últimas eleições com 
48% dos votos, enquanto Macri 
obteve 40%.

O novo presidente herda um 
país com problemas como o da 
dívida de 44 bilhões de dólares 
com o FMI. Há uma parcela de 

11 bilhões da operação ainda a 
ser paga, mas Fernández anun-
ciou que não pretende recorrer 
a este empréstimo. Outro 
desafi o do país é a infl ação de 
quase 55% registrada este ano 
e o cenário socioeconomico de 
40% da população na pobreza. 

No comando do país, Fernán-
dez ainda enfrentará debates 
e temas impopulares, como o 
da legalização do aborto. Na 
tarde de ontem, o mandatário 
recebe os cumprimentos dos 
chefes de Estado e de Governo 
que compareceram à cerimônia 
de posse. O vice-presidente 
do Brasil, Hamilton Mourão, 
representou país (ABr).

Novo presidente defendeu diálogo e democracia.
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Ueslei Marcelino/Reuters

O senador Reguffe (Podemos-
-DF) criticou o aumento do Fun-
do Eleitoral, que cobrirá os gastos 
dos candidatos nas eleições de 
2020. Um aumento de R$ 1,7 bi-
lhão foi incluído pelo relator-geral 
do projeto de Lei Orçamentária 
para 2020, deputado Domingos 
Neto (PSD-CE), no seu relató-
rio preliminar, apresentado à 
Comissão Mista de Orçamento. 
Depois de aprovado na comissão, 
o texto ainda passará pela análise 
do Congresso.

Reguffe anunciou que votará 
contra o aumento nos recursos 
para o fundo, que com esses 
recursos que atingirá R$ 3,8 
bilhões em 2020. O senador 
classifi cou o aumento como 
vergonhoso, e disse esperar 
que a injeção de mais recursos 
públicos no Fundo Eleitoral seja 
derrubado.

“Não é algo razoável, prin-
cipalmente o momento que 
o Brasil vive. Esse aumento 

Senador Reguffe (Podemos-DF).
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No Senado, CCJ aprova 
pacote anticrime e prisão 

em segunda instância
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, ontem (10), em votação simbólica, o 
parecer do senador Marcos do Val (Cidadania-ES) ao pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro

outros trechos do Código de 
Processo Penal, para permi-
tir que o tribunal determine 
execução provisória de penas 
privativas de liberdade sem 
prejuízo do conhecimento 
de recursos que venham a 
ser apresentados. Na prática, 

isso abre a possibilidade para 
a prisão após condenação em 
segunda instância.

Como foi aprovado um 
sustitutivo, o texto ainda 
precisará passar por mais um 
turno de votação na CCJ, que 
já foi pautada como primeiro 

item da reunião do colegiado 
de hoje (11). Como tramita 
em caráter terminativo, se 
aprovado na CCJ e não hou-
ver recurso para o plenário, 
a matéria será encaminhada 
direto para a análise da Câ-
mara (ABr).

Deputado Boca Aberta é 
suspenso por seis meses

dimento (UPA) de Jataizinho, 
região metropolitana de Lon-
drina, e fl agrou um médico 
dormindo durante o plantão. 
O deputado teria iniciado um 
tumulto, constrangendo mé-
dicos, demais profi ssionais da 
saúde e guardas municipais que 
estavam no local. 

O episódio também foi mos-
trado pelo deputado em suas 

redes sociais, o que caracte-
rizaria exposição indevida dos 
profi ssionais.

A outra representação foi 
por ofensa ao deputado Hiran 
Gonçalves (Progressistas-
-RR) durante reunião em 
uma comissão da Câmara. O 
parlamentar também divulgou 
em suas redes sociais notícia 
falsa sobre Hiran (ABr).

Reguffe critica ‘possível 
aumento’ de Fundo Eleitoral

é um acinte, uma agressão e 
um verdadeiro escárnio com o 
contribuinte deste país, e terá 
meu voto contrário, assim como 
votei na Legislatura passada 
contra a criação desse fun-
do”, afi rmou o senador.

Lembrou ainda que votou 

pela manutenção do veto presi-
dencial que proibiu a recriação 
da propaganda partidária em 
rádio e TV fora do período 
eleitoral. Segundo Reguffe, o 
prejuízo aos cofres públicos 
seria de R$ 1,5 bilhão até 2022 
(Ag.Senado).

Alberto Fernández 
assume o governo

na Argentina

A Comissão de Educação do Senado aprovou o 
projeto de Veneziano Vital do Rego (PSB-PB) que 
regula as apresentações artísticas em estações de 
metrô e ônibus, e também em seus arredores. O ob-
jetivo é garantir direitos a artistas de rua que usam 
as estações para realizar apresentações em troca das 
contribuições voluntárias dos usuários. O relator, 
senador Eduardo Gomes (MDB-TO), observou que 
as apresentações de artistas em estações de metrô ou 
ônibus são uma tradição cultural não só no Brasil, mas 

em diversos outros países. Mas no Brasil são comuns 
os confl itos com autoridades policiais, que reprimem 
estes artistas em nome da ordem pública ou outras 
razões alegadas, disse o senador. 

Por isso, Gomes defendeu a aprovação de uma legis-
lação nacional sobre o assunto, pois alguns estados e 
municípios aprovaram leis proibindo que estes artistas 
se apresentem nas estações e seus arredores. Pelo 
texto, as apresentações artísticas nas estações serão 
reguladas pelo poder público (Ag.Senado).

Polícia não deve ‘reprimir’ artistas de rua



Ao fazer aqueles 

longos e complicados 

relatórios, quem nunca 

se perguntou: ‘Será que 

alguém vai ler tudo 

isso?’.

A dúvida é comum e 
- infelizmente - a res-
posta é ‘não’ em gran-

de parte das vezes. Vemos 
isso muito claro quando os 
números dos nossos reports 
não correspondem com as 
solicitações que chegam dos 
nossos clientes. Exemplos 
simples, como ativações que 
não tiveram resultados sendo 
requisitadas com animação 
e locais que não tiverem 
aderência como os prediletos 
dos líderes, fazem parte da 
rotina dos profissionais de 
live marketing. 

Isso mostra o quão ne-
gligenciados os dados são 
e cabe aos responsáveis 
instruir e educar os clien-
tes da importância de um 
olhar estratégico sobre os 
resultados apresentados. 
Esses documentos também 
são úteis quando recebemos 
briefings incompletos e com 
pouco direcionamento, sen-
do que - com eles - conse-
guimos entender com quem 
falar, onde, como e porquê, 
de forma muito mais rápida 
e personalizada. 

O aprendizado que adquiri-
mos verificando as experiên-
cias passadas nos permitem 
inovar com assertividade e 
encontrar informações que 
muitas vezes nem mesmo o 
cliente sabe. 

É natural que as empresas 
só olhem para os dados ou 
façam pesquisas quando 
estão passando por alguma 
dificuldade, rebranding ou 
lançando algo novo. 

Ainda existe uma dificul-
dade grande de entender 
que o público muda o tempo 
todo, então essa busca por 
entendê-lo também deve 
ser constante. Relaciona-

mento não é feito somente 

em um evento ou ação, é 

algo construído com muito 

custo, trabalho e tempo. As 

noções que podemos acumu-

lar melhoram a excelência 

das nossas entregas e são o 

diferencial entre o amador e 

profissional. 

Gostamos de dizer que o 

cliente hoje em dia se consi-

dera médico, se diagnostica 

e escolhe a medicação. Ele 

mesmo pode fazer os brindes 

do evento, contratar um co-

nhecido para fazer a ativação 

e escolher um local que ele 

goste de ir. Isso tudo é ótimo, 

mas quando conseguimos 

usar a análise estratégica dos 

dados que somos capazes de 

levantar, mostramos o valor 

do nosso trabalho. 

Consideramos isso uma 

co-construção, nós desenha-

mos o serviço com o cliente 

e principalmente com o 

público dele, que é a fonte 

de informações que preci-

samos. Assim, conseguimos 

fugir de uma fórmula básica 

de sucesso e alcançamos a 

inovação, personalização e 

reconhecimento de marca. 

Tendo em mente de o que o 

seu público vai falar de você 

depois do evento também 

importa muito, a experiência 

não termina quando damos 

tchau. Se até o Google está 

repensando a forma com 

que cada usuário organiza 

as informações, olhando para 

o dados e entendendo como 

ser mais assertivo, quem 

somos nós para virarmos a 

cara, não é mesmo? 

(*) - Formada em Marketing pela 
Universidade Anhembi Morumbi, é 

gerente de planejamento e estratégia 
da MCM Brand Group.

Dados: como usar a favor 
de sua empresa

Olívia Camargo (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

P i

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171
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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.  

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 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRÊMIO POR BONS SERVIÇOS
Empresa pretende agraciar seus técnicos com o pagamento anual de uma 
bonificação, prêmio, ou gratificação, pelos bons serviços executados, qual 
a melhor rubrica? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO INTERMITENTE PEDE DEMISSÃO, DEVE CUMPRIR 
AVISO PRÉVIO?

Como qualquer contrato de trabalho, o intermitente poderá (e deverá) 
cumprir o aviso prévio quando do pedido de demissão, na recusa, será 
considerado como falta. O empregador também poderá optar pelo 
aviso prévio indenizado. Em ambos os casos, como se trata de rescisão 
sem justa causa, haverá a movimentação do FGTS.

DESCONTO DO PLANO DE SAÚDE
Empresa concede plano de saúde aos funcionários sem descontar nada, 
entretanto pretende que seja efetuado o desconto, com autorização do 
funcionário, a partir de agora, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR ACORDO
Quando o funcionário solicita pedido de demissão por acordo a empresa deve 
aceitar, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA DESEJA VENDER MEIA HORA DO ALMOÇO, 
COMO PROCEDER?

Por lei, não existe a possibilidade do colaborador “vender” sua pausa 
para refeição e descanso, prevista no artigo 71 da CLT. A redução deve 
ser pactuada com sindicato dos trabalhadores, por solicitação do 
empregador e sujeitando ao pagamento do adicional de 50% sobre o 
período suprimido como indenização (artigo 71 §§ 4º e 5º).

PERÍODO DE FÉRIAS PARA O APRENDIZ
Para o aprendiz com idade igual ou superior que 18 anos podemos 
conceder as férias em qualquer período? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FASSOCIAÇÃO DE APOIO A FASSOCIAÇÃO DE APOIO A FASSOCIAÇÃO DE APOIO A FASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMILIA ASSAFAMILIA ASSAFAMILIA ASSAFAMILIA ASSAFAMILIA ASSAF
CNPJ 68.167.394/0001-00

Relatório da Diretoria
Srs. Associados: Apresentamos o Balanço Patrimonial e rerefentes ao exercico encerrado em 31/12/2018. Estamos a disposição dos Srs. para esclarecimentos que julgarem necessários. (a) Diretoria.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018
Ativo 31/12/2018
Ativo Circulante 31.580,04
Caixa/Bancos 29.436,91
Adiantamentos 2.143,13
Ativo Não Circulante 13,01
Imobilizado 2.656,89
Depreciação Acumulada (2.643,88)
Total do Ativo 31.593,05

Demonstração Resultados Exercício 31/12/2018
Receitas Operacionais 288.054,53
Mensalidade Associados 169.424,06
Doações 118.630,47
Despesas Operacionais 289.953,32
Pessoal 48.573,18
Administrativas 239.552,84
Financeiras 1.304,31
Tributarias 522,99
Resultado (1.898,79)Notas Explicativas: a)As presentes demonstrações financeiras foram

elaboradas observando as disposições tributárias vigentes. b) As receitas e
despesas foram apropriadas pelo regime de competência.

Passivo 31/12/2018
Passivo Circulante 20.604,99
Fornecedores 17.147,69
Obrig. Trab e Tributarias 2.367,30
Emprestimos 1.090,00
Patrimônio Líquido 10.988,06
Deficit/Superavit Acumulado 12.886,85
Deficit/Superavit Exercício (1.898,79)
Total do Passivo 31.593,05

Diretoria Executiva:
 Marcia Elizabeth Gurgel Villegas

Contador:
Edson Silva CRC 1SP128933/O-0.

Pegassus Investimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 56.526.684/0001-14  –  NIRE 35.203.878.441

Extrato da Alteração do Contrato Social

Na Alteração do Contrato Social, publicada neste jornal em 7/12/2019, Onde se lê: 
“...através da Alteração Contratual de 14/11/19...”, Leia-se: “...através da Alteração Contratual 
de 21/11/19...”.

Perlita Holding Ltda.
CNPJ/ME nº 61.788.709/0001-98  –  NIRE 35200977660

Errata - Extrato da 1ª Alteração do Contrato Social

Na 1º Alteração do Contrato Social, publicada neste jornal em 7/12/2019, Onde se lê: 
“...através da 1ª Alteração Contratual de 26/11/19...”, Leia-se: “...através da 1ª Alteração 
Contratual de 27/11/19...”.
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A conclusão é de  estudo 

feito pela Secretaria de 
Política Econômica e a 

Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), que emba-
sou a decisão do governo de 
extinguir o Dpvat.

Diferentemente de outros 
países, em que há seguro obri-
gatório de trânsito, o Dpvat 
não é direcionado aos que não 
deram causa ao acidente. Em 
nota, os órgãos dizem que o 
seguro destina a maior parte 
dos pagamentos de indeni-
zações ao próprio motorista 
(58%), mesmo que ele seja 
inadimplente e culpado pelo 
acidente, onerando todos os 
demais proprietários de veículo 
automotores,  independente-
mente da faixa de renda.

O estudo conclui que, em mé-
dia, apenas 30% do valor arreca-
dado é destinado ao pagamento 
de indenizações. Os outros 70% 
são consumidos como tributos 
indiretos e custeio “de um enorme 
aparato operacional caro, inefi -
ciente e vulnerável a fraudes”. 
Além disso, o atual seguro obri-
gatório “devolve para a sociedade 

Dpvat é inefi ciente, diz estudo do governo
O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (Dpvat) é 
inefi ciente e não possui amparo na literatura econômica e experiência internacional

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, anunciou 
um acordo para a troca de pri-
sioneiros com a Rússia, com 
base no princípio de “todos por 
todos”. Segundo o mandatário, 
o pacto foi fechado durante a 
reunião da última segunda-
feira (9) em Paris, que teve os 
presidentes da Rússia, Vladimir 
Putin, e da França, Emmanuel 
Macron, além da chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel.

Ainda de acordo com Ze-
lensky, o pacto envolverá todos 
os prisioneiros conhecidos em 
ambos os países, e a data fi nal 
para a troca foi fi xada em 24 
de dezembro. “Encontrar-se é 
um primeiro passo na direção 
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Avaliação embasou decisão de extinguir o seguro.

apenas 15 a 30 centavos de cada 
R$ 1 pago pelos cidadãos, sem di-
ferenciar a renda desses cidadãos 
e, por isso, é inefi ciente”.

A avaliação mostra ainda que 

o mercado de seguros de res-
ponsabilidade civil e de aciden-
tes pessoais oferece coberturas 
adequadas para motoristas e 
proprietários de veículos. “O 

fi m do seguro obrigatório ten-
de a aumentar o mercado de 
seguros facultativos e a cultura 
de proteção por parte de mo-
toristas e proprietários” (ABr).

Rússia e Ucrânia anunciam acordo de troca de prisioneiros

Merkel, Macron e Putin no encontro em Paris.

sejam resolvidas e para que o 
confl ito possa terminar”, acres-
centou. Kiev e Moscou também 
se comprometeram com um 
cessar-fogo completo no leste 
da Ucrânia antes do fi m de 2019 
e em realizar uma nova reunião 
com França e Alemanha dentro 
de quatro meses.

Rússia e Ucrânia já fi zeram 
uma troca de prisioneiros em 
setembro passado, o que abrira 
caminho para a desescalada da 
tensão entre os países. Calcula-
se que a guerra nas autoprocla-
madas repúblicas separatistas 
de Donetsk e Lugansk, iniciada 
em 2014, já tenha matado mais 
de 13 mil pessoas (ANSA).

da paz. Todos queremos a paz e 
estamos prontos a fazer todo o 
possível para obter esse resul-
tado”, disse o ucraniano.

Já Putin ressaltou que as con-
versas estão seguindo “no cami-
nho certo”. “A Rússia fará todo 
o possível para que as questões 

Morreu ontem (10) o italiano Davide 
Vannoni, considerado o pai do chamado 
“Método Stamina”, que prevê a conversão 
de células mesenquimatosas em neurônios, 
aos 53 anos. Segundo a imprensa local, o 
italiano sofria de uma “doença incurável” 
e estava hospitalizado em Turim. 

Vannoni fi cou famoso em 2013 por ter 
desenvolvido um sistema controverso 
que, segundo ele, poderia curar algumas 
doenças neurodegenerativas através da 
administração de células-tronco. Como 
provado por inúmeras investigações e tes-

tes de laboratório, o tratamento não teve 
validade científi ca, mas tornou-se popular 
na Itália, inclusive várias fi guras públicas 
e partidos políticos o apoiaram. 

Na ocasião, o programa de TV “Le Iene” 
- espécie de “CQC” da Itália - dedicou am-
plo espaço ao debate sobre a prática. Com 
isso, o projeto foi levado ao Parlamento, 
mas o “Método Stamina, no entanto, foi 
rejeitado por uma comissão do Ministério 
da Saúde e Vannoni recebeu multas pesa-
das por fraude e processos por associação 
criminosa (ANSA).
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Criador do ‘Método Stamina’, Davide Vannoni morre na Itália

Com 53 anos, italiano sofria de doença 

incurável.
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Especial

Entusiasmado, cheio de energia, 
deprimido, ansioso, medroso ou 
corajoso? Como você defi niria o 
comportamento do seu cão? 

Valéria Dias/Jornal da USP - Fotos: Cecília Bastos/USP Imagens

Um estudo desenvolvido por pesquisadores 
brasileiros e do Reino Unido torna mais fácil a 
tarefa de classifi car o temperamento do melhor 

amigo de homens e mulheres. O trabalho mostra a 
necessidade de se levar em conta os aspectos cul-
turais dos locais onde os questionários de avaliação 
do temperamento desses animais serão aplicados.

Para avaliar os animais, os pesquisadores 
usaram um questionário com 21 perguntas, 
desenvolvido pelo professor Daniel Mills, 
da Universidade de Lincoln, para estudar 
a sensibilidade de cães (tendência a alta 
energia/vitalidade versus depressão e 
tendência a medo/ansiedade versus cora-
gem/calma). Até então, muitas pessoas assumiam 
que bastava traduzir uma escala desenvolvida em 
outro país e usá-la, mas o estudo mostra que é 
necessário ir além.

“Somente a adaptação cultural e a validação esta-
tística podem garantir que o instrumento usado é, 
de fato, apropriado”, ressalta a professora Carine. 
Carine redireciona, desde 2006, suas pesquisas 
para uma segunda área de estudo, a Psicologia 
Experimental, com ênfase em Etologia, tendo 
um segundo mestrado e um segundo doutorado pelo 
Instituto de Psicologia da USP. 

Após a tradução para a língua portuguesa e a adap-
tação à cultura brasileira, os pesquisadores estabele-
ceram uma nova versão do instrumento, apropriada 
para ser utilizada no Brasil. A pesquisa fi cou disponível 
on-line de novembro de 2017 a dezembro de 2018. Os 
tutores foram convidados, por meio de várias fontes, 
como redes sociais e anúncios, a responderam as 
questões. Entre elas, estão: “Seu cão fi ca bastante 
excitado quando está prestes a sair para passear (ex. 
quando vê sua guia, ou quando escuta “passear, etc.)”; 
“Seu cão fi ca assustado com barulhos de televisão ou 
rádio”; e “Seu cão parece ter medo do aspirador de 
pó ou qualquer outro aparelho doméstico”.

Deprimido ou cheio de energia? 
Pesquisa ajuda a entender o 

temperamento de cães

Os tutores 
precisavam 

marcar as opções “Concordo totalmente”, “Concordo 
razoavelmente”, “Concordo parcialmente/ Discordo 
parcialmente”, “Discordo razoavelmente”, “Discordo 
totalmente” ou “Não se aplica”. “Temos uma amostra 
de mais de 1.700 pares tutor-cão”, conta a professora 
Carine. Dentre os resultados, os cientistas observa-
ram que, no Brasil, os cães de tutores mulheres, os 
castrados, e os que vivem sem a companhia de outro 
cachorro são mais medrosos. 

Eles também constataram que os cães mais velhos 
apresentam menos energia e um risco potencial maior 
de desenvolver depressão. No entanto, a tendência a 
ser mais entusiasmado e cheio de energia é mais re-
latada em animais que vivem no ambiente interno da 
casa (e não no quintal ou na garagem) – o que é uma 
regra no Reino Unido, mas menos comum no Brasil. .

Um outro resultado que chamou a atenção dos 
pesquisadores é que os cães sem raça defi nida são, 
ao mesmo tempo, mais medrosos, mas também mais 
cheios de energia e entusiasmados do que os cães de 
raça. A explicação para isso talvez seja um possível 
passado nas ruas ou em abrigos onde, naturalmente, 
o ambiente é muito mais desafi ador e pode gerar 
muito mais estresse para esses animais.

Ela pondera sobre a importância de se ter em 
mente que esses resultados foram baseados numa 

es
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ção esta-
usado é,
 Carine.
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amostra de pessoas que responderam a um ques-
tionário disponibilizado via internet, e que isso já 
determina um certo perfil. A professora Carine 
enfatiza que o estudo apresenta implicações teó-
ricas e práticas. 

“O Brasil tem uma população enorme de cães. Há 
mais cães do que crianças nos lares brasileiros, de 
acordo com estatísticas ofi ciais. Uma parcela consi-

derável dessa população é de cães sem raça defi nida, 
muitos já viveram nas ruas. Esse perfi l particular 
requer estudos específi cos para compreendermos 
as tendências comportamentais dos cães no nosso 
país”, avalia.

Para a bióloga Natália de Souza Albuquerque, pes-
quisadora pós-doc do Instituto de Psicologia da USP 
e segunda autora do artigo, o instrumento de ava-
liação poderá ainda ser útil em pesquisas científi cas 
e na prática dos consultórios veterinários. “Possibi-
lita uma melhor compreensão do comportamento e 
da cognição animal, também permite que criemos 
formas mais positivas e efi cientes de interagir com 
esses animais e, assim, garantir seu bem-estar e boa 
qualidade de vida”.

Para o professor Daniel Mills, da Universidade de 
Lincoln, e coautor do estudo, se quisermos enten-
der o mundo emocional de animais como os cães, 
é importante termos instrumentos que possam ser 
usados em diferentes culturas.

“Estamos no momento de ver mais claramente quais 
os fatores que afetam o temperamento dos cães e o 
que há de semelhanças e diferenças entre diferentes 
países e culturas, que aspectos são únicos em cada 
caso. Infelizmente, a popularidade dos questionários 
não está vinculada à sua validade. Esta pesquisa de-
fi ne um novo padrão de avaliação, que garante dados 
com qualidade para estudarmos o temperamento dos 
cães”, destaca Mills.

“Há mais cães do 
que crianças nos 
lares brasileiros, 

de acordo com 
estatísticas 

ofi ciais”

Os cães sem raça defi nida são, ao 
mesmo tempo, mais medrosos, mas 

também mais cheios de energia e 
entusiasmados do que os cães de raça.



Página 7

A opção de Microempreendedor Individual 

(MEI) foi criada com o intuito regularizar 

a situação dos trabalhadores informais, 

dando a eles respaldo para desenvolver suas 

atividades profi ssionais de forma legal e 

amparados pela Previdência Social.

Tal categoria traz consigo algumas normas que 
organizam e sistematizam o processo de formaliza-
ção do microempreendedor, sendo que trabalhador 
informal tem que ter sua atividade prevista na lista de 
atividades permitidas para se enquadrar nessa opção.

Além do enquadramento em uma das atividades 
permitidas, há outros pré-requisitos para ser um mi-
croempreendedor individual, quais sejam: faturar no 
máximo 81 mil reais por ano; não ser sócio em outra 
empresa e ter no máximo um empregado contratado 
com salário mínimo ou o piso da categoria.

Da mesma forma, estão previstas situações 
nas quais o trabalhador individual não poderá se 
enquadrar como microempreendedor individual: 
pessoa que seja titular,  sócio ou administrador de 
outra empresa; pensionista do RGPS/INSS inválido 
(o pensionista inválido que se formaliza como MEI 
ou realiza qualquer outra atividade é considerado 
recuperado e apto ao trabalho, portanto, deixará 
de receber a pensão por morte); servidor Público 
Federal em atividade e servidores públicos estaduais 
e municipais (que deverão  observar os critérios da 
respectiva legislação, que podem variar conforme o 
estado ou município).

Estão previstas também situações que permitem a 
formalização, mas, com ressalvas. Como, por exem-

Eduardo Moisés

REGRAS PARA SER UM 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

plo, a pessoa que recebe o Seguro Desemprego que 
poderá se tornar microempreendedor individual 
porém poderá ter a suspensão do benefício. Em 
caso de suspensão, necessário recorrer nos postos 
de atendimento do Ministério do Trabalho.

A pessoa que trabalha registrada no regime CLT 
pode ser microempreendedor individual, entretanto 
em caso de demissão sem justa causa, não terá direito 
ao Seguro Desemprego.

Devem fi car atentos às regras do MEI trabalhado-
res individuais que se enquadram em uma dessas 
situações:

• Pessoa que recebe aposentadoria por invalidez 
e o pensionista inválido;

• Pessoa que recebe Auxílio Doença: pode ser 
formalizada, mas perde o benefi cio a partir do mês 
da formalização;

• Pessoas que recebem Bolsa Família: o registro 
no MEI não causa o cancelamento do programa 
Bolsa Família, a não ser que haja aumento na renda 
familiar acima do limite do programa. Mesmo assim, 
o cancelamento do benefício não é imediato, só será 
efetuado no ano de atualização cadastral;

• Benefício de Prestação Continuada da Assistên-
cia Social (BPC-LOAS):

• O benefi ciário do BPC-LOAS que se formalizar 
como Microempreendedor Individual-MEI não per-
derá o benefício de imediato, mas poderá acontecer 
avaliação do Serviço Social que, ao identifi car o 
aumento da renda familiar, comprove que não há 
necessidade de prorrogar o benefício ao portador 
de necessidades.

São Paulo, quarta-feira, 11 de dezembro de 2019

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 exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS por Sharon Taphorn

Ventos da mudança. Os ventos da mudança estão soprando. 
Nem sempre parece assim quando está acontecendo, mas 
há muitas mudanças tomando forma ao seu redor e recu-
ando para ver que a grande cena pode ajudá-lo com isso. 
Gostaríamos de lembrá-lo:  “Não importa muito a maneira 
como você segue, mas importa que você preste atenção 
ao caminho em que está.” Às vezes, as coisas não saem 
da maneira que você esperava. Veja isto como a aventura 
e use isto como um guia para o seu próximo trampolim. 
Sempre há mudanças positivas acontecendo, a roda da 
fortuna está sempre girando, cabe a você prestar atenção 
às oportunidades e agir de acordo com as que movem seu 
coração. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

Com mais de 10 anos 

de existência, o Bitcoin 

caminha a passos 

largos para ser uma das 

moedas mais famosas do 

mundo. 

Hoje, muitos estabele-
cimentos ao redor do 
mundo já aceitam como 

forma de pagamento. Mas, 
e como é o mercado para a 
criptomoeda no Brasil? Muito 
longe de atingir patamares 
como o dos Estados Unidos, 
por exemplo, por aqui come-
çamos a fomentar discussões 
interessantes sobre ela. 

A primeira regulação relacio-
nada a criptomoedas chegou 
ao Brasil em agosto deste ano, 
com a Instrução Normativa 
1882. Nela a Receita Federal 
instituiu que os brasileiros que 
transacionam criptomoedas 
devem informar ao governo 
todas as operações realizadas 
no mês anterior. 

Além disso, muito se falou 
sobre declaração no Imposto 
de Renda, que já é estipulada 
desde 2014, mas que ainda gera 
uma série de dúvidas. Apesar de 
existir desde 2008, o Bitcoin só 
se tornou popular no Brasil em 
2017, época em que a cripto-
moeda atingiu uma valorização 
astronômica de mais de 1.300%. 
A adoção foi tardia, mas a regu-
lamentação é necessária. 

Ter as operações mais às 

claras, é um aspecto que pode 
ajudar na credibilidade e trazer 
mais segurança, tanto para 
investidores, quanto para as 
empresas. Vamos levar em 
consideração que muitos ainda 
agem de forma inapropriada, 
o que impacta na imagem de 
todo o segmento, uma vez 
que uma pesquisa realizada 
pela Kaspersky em 22 países, 
apontou que apenas 10% das 
pessoas compreendem como 
as criptomoedas funcionam. 

Alguns países adotaram 
medidas radicais e as incluí-
ram no hall da ilegalidade, tais 
como Bangladesh, Afeganistão, 
Bolívia e Equador. Entretanto, 
muitos outros tentam entender 
qual é a melhor forma de regu-
lamentar, já que de certa forma, 
fogem do alcance do governo. 

O fato é que esse mercado 
está crescendo demais para 
não ser visto com cuidado 
por autoridades. E isso já 
vem acontecendo: o Banco 
Mundial, o FMI, o BIS, o Banco 
Central Europeu e a OCDE, 
foram convidados por alguns 
deputados brasileiros para 
fomentar discussões sobre o 
tema e ajudar na regulamen-
tação do Bitcoin no país. 

Toda ajuda é bem-vinda, 
afi nal quem joga limpo quer 
todas as cartas na mesa. 

(*) - É COO e cofundador da Bitcoin-
Trade, corretora especializada no 

mercado brasileiro de criptomoedas. 

O futuro do Bitcoin no Brasil é a 
regularização 

Daniel Coquieri (*) 
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A declaração do manda-

tário brasileiro foi dada 
ontem (10), no Palácio 

da Alvorada, após ele ser ques-
tionado pela imprensa se estava 
preocupado com as mortes de 
dois indígenas da etnia Guaja-
jara no último fi m de semana 
no Maranhão. 

“A Greta já falou que os 
índios morreram porque esta-
vam defendendo a Amazônia. 
É impressionante a imprensa 
dar espaço para uma pirralha 
dessa aí”, afi rmou. Bolsonaro 
ainda ressaltou que qualquer 
morte é motivo de preocupa-
ção e que seu governo deseja 
“cumprir a lei”, uma posição 
contra o desmatamento e as 
queimadas ilegais.

Poucos minutos depois da 
crítica, Greta publicou uma 
nova descrição biográfi ca em 
sua conta no Twitter, adotando 
o termo “Pirralha”. A adoles-
cente, um dos principais nomes 
na luta contra as mudanças 
climáticas, voltou a falar dos 
indígenas, alegando que eles 
são “os que hoje estão sofren-
do as consequências da crise 
climática”. 

“Indígenas estão sendo mor-
tos por tentar proteger a fl ores-
ta do desmatamento ilegal. De 
novo e de novo. É uma vergonha 
que o mundo permaneça calado 
sobre isso”, afi rmou. A decla-
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Bolsonaro chama Greta de ‘pirralha’ 
ao comentar morte de índios

O presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas contra a ativista sueca Greta Thunberg, a quem chamou de “pirralha”, 
depois que a adolescente disse que os indígenas estão sendo assassinados no Brasil por tentarem proteger as fl orestas

É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí”, afi rmou Bolsonaro.

ração foi dada às margens da 
Conferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas 
(COP25), que acontece em Ma-
dri, um dia depois da morte de 
dois índios da etnia guajajara. 
De acordo com dados prelimi-
nares revelados pela Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), o 
número de líderes indígenas 
mortos em confl itos no campo 
desde janeiro foi o maior em 
pelo menos 11 anos.

Em sua primeira participação 
pública na COP25, o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
defendeu recursos de países 
ricos para poder combater o 
desmatamento na maior fl ores-
ta tropical do mundo. Segundo 
o político brasileiro, é neces-
sário encontrar “os pontos de 
convergência para avançar 
nessa agenda”, fazendo uma 
referência ao desenvolvimento 
sustentável da Amazônia. 

“Algo que está diretamente 
ligado à nossa presença aqui 
é a monetização dos recursos 
ambientais no sentido de prover 
realmente recursos para o paga-
mento por serviços ambientais. 
Os serviços ecossistêmicos, que 
são muitos e são importantes, 
precisam ser remunerados para 
serem valorizados. A nossa vin-
da neste ano, em especial, tem 
tudo a ver com isso”, explicou   
(ANSA).

Duas normas que tratam do trabalho 
com infl amáveis e combustíveis foram 
revistas. O Diário Ofi cial da União publicou 
hoje (10) portarias com a nova redação 
da Norma Reguladora 20 (NR 20) e uma 
alteração na NR 16, que trata de atividades 
e operações perigosas.

Segundo o Ministério da Economia, as 
mudanças foram aprovadas por consenso 
entre representantes do governo federal, 
dos trabalhadores e das empresas. Na rede 
social Twitter, o secretário especial de 
Previdência e Trabalho da pasta, Rogério 
Marinho, afi rmou que a simplifi cação das 
regras resultará em economia de cerca de 
R$ 1 bilhão por ano para os empregadores.

As revisões mantiveram a segurança no 
trabalho, reduzindo a burocracia e ajustando 
pontos que difi cultavam o cumprimento das 
regras. A análise de risco foi simplifi cada. Até 
agora, os laudos de segurança para qualquer 
tipo de instalação só podiam ser feitos por 

Governo revisa normas de segurança no trabalho com infl amáveis
engenheiros. Com a nova redação, em casos 
de estabelecimentos como farmácias e distri-
buidoras de bebidas, um técnico em segurança 
do trabalho poderá assinar os laudos. 

Em estabelecimentos de classe 2 ou 3, 
como empresas engarrafadoras de gases 
infl amáveis e transportadoras por dutos de 
gases e líquidos infl amáveis ou combustí-
veis, refi narias e instalações petroquímicas, 
continua a exigência de laudo produzido 
por engenheiro habilitado. As normas para 
tanques de líquidos infl amáveis no interior 
de edifícios também foram revisadas. 

Agora será possível usar geradores no 
interior de construções de forma a manter 
o funcionamento das empresas. As regras 
de quantidade de tanques para armazena-
mento de diesel foram fl exibilizadas, mas 
a norma limita o volume desses tanques 
de acordo com os padrões internacionais, 
com exigências de segurança para prevenir 
acidentes. 

O novo ponto deixa claro que o volume 
de combustível nos tanques para consumo 
próprio dos veículos não será considerado 
na caracterização de periculosidade, inde-
pendentemente da quantidade de infl amá-
veis transportada. Também aprovada por 
consenso, a regra estabelece que os tanques 
de combustível sejam originais de fábrica e 
certifi cados pelo órgão competente, assim 
como os tanques suplementares (ABr).
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Secretário especial de Previdência,

 Rogério Marinho
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Inteligência artifi cial, 

Big Data, processos 

digitais e tantas outras 

tecnologias habitam 

nosso dia a dia.

Ttransformam comple-
tamente nossas formas 
de viver, mercados, 

processos e, principalmente, 
as relações interpessoais. 
Essa tão comentada Indús-
tria 4.0 ou quarta revolução 
industrial, como diz Klaus 
Schwab, impacta a todos 
e traz intrínseca uma dura 
realidade: “não é o mais forte 
que sobrevive, nem o mais 
inteligente, mas o que me-
lhor se adapta às mudanças”, 
como já dizia Charles Darwin.

Vivemos a era da adapta-
bilidade, afinal com todas 
essas transformações o 
mundo está cada vez menor 
e a convivência intensa com 
equipes globalizadas e multi-
culturais é inevitável. Logo, o 
líder deve ter maestria não só 
em relação à produtividade 
e ao engajamento dos cola-
boradores como também no 
que diz respeito à adaptação 
a novas culturas. Mas, tudo 
isso de forma ágil, já que a 
roda do mundo não para de 
girar.

Assim, com a adoção desse 
comportamento e o auxílio 
da tecnologia, será possível 
o executivo romper os silos 
da sua organização, ajudando 
os colaboradores a trabalha-
rem com diversas culturas. 
Segundo a professora da uni-
versidade de Harvard, Heidi 
Gardner, empresas com mais 
colaboração entre fronteiras 
conseguem maior fidelidade 
do cliente e margens mais 
altas, ou seja, a inovação e 
a tecnologia não só trans-
formam os negócios como 
também são dependentes da 
cooperação interdisciplinar. 

Mas, para que isso realmen-
te dê certo, é preciso que o 
líder seja o exemplo e saia 
da sua zona de conforto, se 
colocando no lugar do outro 
que possui crenças e valores 
diferentes dos seus. Isso sig-
nifica enxergar com os olhos 
do próximo para que assim 
ele possa observar e analisar 
o seu próprio comportamen-
to, verificando quais pontos 
a serem melhorados. 

Segundo um estudo de ban-
das de jazz e produções da 

Broadway, da Brian Uzzi, da 
Northwestern University, os 
líderes de equipes de sucesso 
tinham uma capacidade inco-
mum de assumir os pontos 
de vista de outras pessoas, 
pois eles podiam falar as 
múltiplas “línguas” de seus 
companheiros de equipe.

Outro ponto fundamental 
para sobreviver nesse mundo 
VUCA (volátil, incerto, com-
plexo e ambíguo) é sempre 
desconfiar das próprias 
certezas, como por exemplo: 
“tenho certeza que se pro-
cedermos dessa forma será 
favorável para os negócios, 
mas desconfio disso”. Parece 
“loucura”, mas não é. Pois, 
nesse mundo volátil a única 
certeza é a incerteza e só se 
manterão no mercado aque-
les que nunca estiverem sa-
tisfeitos com suas certezas.

Até porque é através de 
pensamento crítico e dos 
questionamentos constan-
tes que surgem as grandes 
inovações.

Então, só quando refle-
timos sobre nossos com-
portamentos e vemos pela 
perspectiva do outro é que 
conseguimos compreender 
as coisas ao nosso redor de 
maneira mais ampla. Sem 
falar que começamos a per-
ceber que toda cultura possui 
algo em comum, até mesmo, 
hábitos e gostos. 

Já aqueles que não conse-
guem fazer esse movimento 
sozinho podem contratar 
um coach que os ajudará na 
reflexão sobre os seus mo-
delos mentais e quais pontos 
precisam ser adaptados ou 
transformados para viver 
nessa nova realidade. O am-
biente profissional multicul-
tural, tecnológico e ágil não 
só é possível como também 
produtivo e agradável. Para 
isso, é preciso abrir os olhos 
para a grande oportunidade 
de aprender com o próximo 
que possui uma cultura 
diferente da nossa, bem 
como transmitirmos nossos 
valores. 

Adaptar-se, interagir e 
aprender é o tripé funda-
mental para sobreviver no 
ambiente organizacional 
cada dia mais diversificado, 
multicultural e dinâmico.

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela ICF e Sócia 

Fundadra do Grupo Nikaia.

A era da adaptabilidade
Eliana Dutra (*)

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
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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:
PAULO FERNANDES BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Santana, Estado do Amapá (CN:LV.A/032.FLS.125-SANTANA/AP), Santana, AP no 
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (15/02/1991), residen-
te e domiciliado Rua Morubixaba, viela 03, 60, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Veranice Fernandes Batista. ELEN CLAUDIA ALVES SOUSA, 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Anajás, Estado do Pará 
(CN:LV.A/006.FLS.018 ANAJÁS/PA), Anajás, PA no dia onze de maio de mil no-
vecentos e oitenta e nove (11/05/1989), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 
viela 03, 60, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Ribeiro 
de Sousa e de Silvia Pinheiro Alves.

JULIANO SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido 
em Ubatã, Estado da Bahia (CN:LV.A/107.FLS.106-1º OFÍCIO DE JEQUIÉ/BA), 
Ubatã, BA no dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(17/09/1975), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 709, bloco C, apar-
tamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Fábio Fernandes e de Miralva Silva. LUCIANA ALVES DA SILVA, esta-
do civil solteira, profissão atendente, nascida em Flores, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/004.FLS.101 FLORES/PE), Flores, PE no dia seis de abril de mil no-
vecentos e oitenta e um (06/04/1981), residente e domiciliada Rua Bartolomeu 
Ferrari, 709, bloco C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliziario Mendes da Silva e de Margarida Alves 
dos Santos.

FRANCISCO CLAUDEMIRO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão geren-
te operacional, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de setembro de mil novecentos e setenta e sete (22/09/1977), residente e 
domiciliado Travessa Domênico Zanata, 111, Conjunto Promorar Rio Claro, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de João Batista Ferreira e de Maria da Conceição 
Mesquita Ferreira. PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divor-
ciada, profissão advogada, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um 
(14/02/1981), residente e domiciliada Rua Surucuás, 730, bloco 02, apartamento 
23, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ramão Orlando dos Santos e de Sirlene do Nascimento dos Santos.

MARCOS CELINO SOUZA, estado civil viúvo, profissão encarregado de obras, 
nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia, Feira de Santana, BA no dia de-
zoito de março de mil novecentos e setenta e dois (18/03/1972), residente e do-
miciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 635, casa 03, Vila Progresso, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Cecilia Souza. MARIA BETANIA AVELINO DE SENA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Feira de Santana, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/076.FLS.258 FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no 
dia quatorze de abril de mil novecentos e setenta e oito (14/04/1978), residente e 
domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, 635, casa 03, Vila Progresso, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo Avelino de Sena e de Flora Marta de Jesus.

ALEX DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão funileiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.169-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de agosto de mil novecentos e setenta e oito (19/08/1978), residente e 
domiciliado Rua Manuel Setúbal, 53, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Augusto de Carvalho e de Ivone de Oliveira Carvalho. 
MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA, estado civil divorciada, profissão professora, 
nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (29/01/1974), residente e domiciliada 
Rua Manuel Setúbal, 53, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Alves de Lima e de Dulcides Alves de Lima.

ALEXANDRO APARECIDO QUERINO, estado civil divorciado, profissão técnico 
de telecomunicação, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado, São 
Bernardo do Campo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e um 
(12/06/1981), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 03, aparta-
mento 34-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramos Querino 
Filho e de Lourdes Galbiér Querino. ANA PAULA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão ajudante de produção, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital 
(CN:LV.A/090.FLS.064V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de 
mil novecentos e oitenta e quatro (02/08/1984), residente e domiciliada Rua Chu-
bei Takagashi, 04, bloco 03, apartamento 34-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Josefa de Souza.

RONALDO MEDEIROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Iguatu, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.249V-1° OFÍCIO DE JOSÉ DE 
ALENCAR/CE), Iguatu, CE no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(10/05/1981), residente e domiciliado Rua Liderança, 127, casa 02, Jardim Lide-
rança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Medeiros e de Mar-
lene Freire dos Santos Medeiros. FRANCINALDA MOREIRA DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profissão balconista, nascida em Antenor Navarro, Estado 
da Paraíba, Antenor Navarro, PB no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos 
e setenta e um (24/06/1971), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1411, 
bloco 03, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Braz Pedro do 
Nascimento e de Geralda Moreira.

MINORU MORIMOTO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, Cruzeiro do Oeste, PR no dia vinte e cinco 
de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (25/09/1959), residente e do-
miciliado Rua Caetano Lama, 118, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Kanji Morimoto e de Teruko 
Iguchi Morimoto. JUSSARA SEREI, estado civil divorciada, profissão autônoma, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (11/02/1974), residente e domi-
ciliada Rua Caetano Lama, 118, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cuniaqui Serei e de Maria 
de Lourdes Serei.

THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão bancário, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/109.FLS.002 LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e três (30/10/1983), re-
sidente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 02, apartamento 162, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Mendonça e de Maria 
Gildete de Oliveira Mendonça. MICHELLE DE OLIVEIRA CARVALHO, estado 
civil solteira, profissão dentista, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV.A/071.FLS.243-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e oitenta e sete (29/06/1987), residente e domiciliada Rua Sabiá 
da Praia, 160, bloco B-02, apartamento 34-B, Jardim Pedra Branca, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de João Carvalho Filho e de Silvana de Oliveira Carvalho.

IAN MARCOS LOPES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de loja, 
nascido em Simplício Mendes, Estado do Piauí (CN:LV.A/085.FLS.303-ITAPEVI/
SP), Simplício Mendes, PI no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e sete 
(10/07/1997), residente e domiciliado Rua Ponta de Lucena, 420, casa 03, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Lima e de Eliane 
Lopes Vieira. JULIA ROBERTA CARDOSO FRANÇA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão agente de atendimento, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/315.
FLS.102-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (07/07/1998), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 420, 
casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel França da 
Silva e de Adriane Cardoso da Silva.

ALEXSANDER DE PAULA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de pedreiro, nascido em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/200.
FLS.170-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de 
mil novecentos e noventa e nove (30/06/1999), residente e domiciliado Rua Goiti, 
415, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Gomes Ferreira 
e de Luciana de Paula da Silva. LETICIA LOSCHIAVO DE CAMPOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/348.FLS.200-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e 
nove (03/07/1999), residente e domiciliada Rua Goiti, 415, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Loschiavo de Campos e de Suria Euge-
nia Sudorio.

JESSÉ BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão teleoperador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/102.FLS.056V ALTO DA MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa e dois 
(31/03/1992), residente e domiciliado Rua João da Costa Ferreira, 100, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Ari Oliveira dos Santos 
e de Damaris Garcia Barbosa dos Santos. THAIS FARIAS DA SILVA, estado ci-
vil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/246.
FLS.293-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (19/11/1996), residente e domiciliada Rua Padre 
Cláudio Gomes, 82, bloco C, apartamento 21, Conjunto Habitacional Padre Manoel 
da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Josebias Farias da Silva e de 
Mauriceia Gomes da Silva.

EDUARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista de supor-
te técnico, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.085V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (02/09/1987), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 148, Cidade Líder, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Marcos Antonio dos Santos e de Ivone da Silva Célio. STEFANI 
LUCENA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão técnico de enfermagem, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil nove-
centos e oitenta e nove (04/07/1989), residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 148, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bartolomeu Lucena da Silva e 
de Raimunda Maria da Silva.

KAUÊ SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão operador de 
sac, nascido em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/271.
FLS.082-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e sete (01/02/1997), residente e domiciliado Rua Alonso Esco-
bar, 123, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Rene Jordão de Oliveira Vieira e de Regiane Lima de Souza. EVELYN GRI-
ZANT DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/292.FLS.239V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e sete (09/11/1997), 
residente e domiciliada Rua Bento dos Reis, 80, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jessé de Almeida e de Vany Grizant 
de Almeida.

WELLINGTON DO AMARAL FERREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudan-
te geral, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.
078-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/04/1989), residente e domiciliado Rua Puraquê, 286, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco Ferreira e de 
Gilena Geraldina do Amaral Ferreira. MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Feira de Santana, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/040.FLS.236-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), 
Feira de Santana, BA no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(06/09/1975), residente e domiciliada Rua Puraquê, 286, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cecilia da Conceição Santos.

CRISTIANO SILVA PEREIRA DE MÉLO, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV.A/032.FLS.259-1º DISTRITO 
DE PALMARES/PE), João Pessoa, AL no dia trinta de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (30/08/1986), residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 147, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dodamin 
Pereira de Mélo e de Leila Cassia Silva Pereira. LILIANE DE PAULA FRAZÃO 
PEDREIRO, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Belém, Estado do 
Pará (CN:LV.A/105.FLS.196-3º DISTRITO DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia vinte e 
dois de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (22/11/1986), residente e domi-
ciliada Rua Machado Nunes, 147, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Rodrigues Pedreiro e de Luzia Frazão Melo.

GILVAN FRANCISCO LOPES, estado civil solteiro, profissão empreiteiro, nas-
cido em Ibitiara, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.100-NOVO HORIZONTE/
BA), Ibitiara, BA no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e setenta e sete 
(22/07/1977), residente e domiciliado Rua Norival Aparecido Costa, 111, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Oremildes Francisco Lopes e de Maria Rita Lo-
pes. TAMIRES CELESTINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/147.FLS.406-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oi-
tenta e oito (01/04/1988), residente e domiciliada Rua Norival Aparecido Costa, 
111, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Celestino dos Santos e de Zilma 
Francisca dos Santos.

ADMILSON JOÃO GUILHERMINO, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/005.FLS.078V-SAÚDE/
SP`), São Paulo, SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e seis 
(10/12/1976), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 361, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valdemar Guilhermino e de Joselina Maria Guilhermino. LILIAN 
FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e seten-
ta e nove (08/12/1979), residente e domiciliada Rua Nova Beira, 361, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Maria Eliete Ribas da Silva.

JOÃO VITÓRIO MARIA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Bela Vista do Paraiso, Estado do Paraná, Bela Vista do Paraiso, PR no dia cinco de 
janeiro de mil novecentos e cinquenta (05/01/1950), residente e domiciliado Rua 
Castelo do Piauí, 367, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Egidio Maria e 
de Inácia Vitório Maria. TEREZA DE SOUZA RICAS, estado civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida em São Pedro do Avaí, Município de Manhuaçu, Estado de 
Minas Gerais, Manhuaçu, MG no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos 
e quarenta e quatro (26/11/1944), residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 
367, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pedro e Souza e de Avelina 
de Todos os Santos.

GLAUBERT NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Subdis-
trito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.279 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e cinco (25/03/1985), residente e domici-
liado Rua Narciso Araújo, 830, bloco 1-C, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Olivar Irapuan da Silva e de Maria Lucia Nunes da Silva. ALYNE DE PAULA FERREIRA 
BRAGA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Arcoverde, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/004.FLS.054 ARCOVERDE/PE), Arcoverde, PE no dia treze de abril de mil nove-
centos e setenta e sete (13/04/1977), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 830, bloco 
1-C, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lamartine Braga Filho e de 
Maria Rita Ferreira Braga.

CICERO SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de galvanoplastia, 
nascido em Tanque D'arca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/008.FLS.179-TANQUE D'ARCA/
AL), Tanque D'arca, AL no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(16/12/1991), residente e domiciliado Rua Giovanni Legrenzi, 519, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Lucena Ferreira 
e de Francisca Maria Santos Ferreira. SILMARA ALMEIDA DE SOUZA, estado civil soltei-
ra, profi ssão cozinheira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.239V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e sete (25/04/1987), 
residente e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 519, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Ribeiro de Souza e de Giselia 
Almeida de Souza.

JULIANO PEREIRA SAMORA, estado civil solteiro, profi ssão corte e vinco, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 209,FLS.162-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (29/06/1985), 
residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 298, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Cirilo Samora Neto e de Elizabeth Pereira Samora. ARACELI ROMÃO CAMARGO, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Ribeirão Preto, neste Estado (CN:L-
V-A-083,FLS.111V-1º SUBDISTRITO DE RIBEIRÃO PRETO/SP), Ribeirão Preto, SP no dia 
vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (29/01/1992), residente e domicilia-
da Rua Waldemar Mancini, 298, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rogerio 
Camargo e de Zélia Archanjo Romão Camargo.

RONI DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de contratos, nascido em 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/253.FLS.002-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (17/01/1986), 
residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 760, bloco A, apartamento 53, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira dos Santos e de Joselita Dias dos Santos. KAREN CRIS-
TINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A/305.FLS.251-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (10/01/1989), residente e domiciliada Rua 
Fontoura Xavier, 760, bloco A, apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Carlos da Silva e de Eliana Maria de Oliveira.

GABRIEL DE BRITO BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão tecnólogo em radiologia, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/162.FLS.104 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e sete (20/05/1997), re-
sidente e domiciliado Rua Mandirituba, 78, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Sandro Barreto e de Cleide Maria de Brito Barreto. SANY MENDES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de expedição, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital 
(CN:LV.A/303.FLS.006V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e oito (27/02/1998), residente e domiciliada Rua Puraquê, 192, casa 
03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Mendes da Silva e de 
Edjane Pereira de Lima.

JOSÉ CARLOS RODRIGUES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Jandira, neste Estado (CN:LV.A/083.FLS.287-ITAPEVI/SP), Jandira, SP no dia vinte e um de 
julho de mil novecentos e noventa e sete (21/07/1997), residente e domiciliado Rua Amanari, 
397, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Rodrigues e de 
Ana Paula da Silva Rodrigues. VITÓRIA DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Jandira, neste Estado (CN:LV.A/066.FLS.023-JANDIRA/SP), Jandira, 
SP no dia quinze de junho de dois mil (15/06/2000), residente e domiciliada Rua Amanari, 397, 
Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanilton Graciliano de Almeida e 
de Rita de Cássia da Silva Santos.

FERNANDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão joalheiro, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e 
setenta e quatro (14/08/1974), residente e domiciliado Rua Inauini, 155, casa 05, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Guerra da Silva e de Dirce Pires 
de Oliveira. JÉSSICA SOARES VALENTIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
três (12/02/1993), residente e domiciliada Rua Pixinguinha, 137, Jardim Maragogipe, Itaqua-
quecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Jairos Soares Valentim e de Elizabeth 
Aparecida Santos Valentim. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Itaquaquecetuba, neste Estado.

LUCIANO ANTONIO MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Sub-
distrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/004.FLS.032V CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (23/01/1978), residente e domiciliado 
Rua Carlos Puebla, 235, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Cassio Al-
ves Monteiro e de Ivone Aparecida Monteiro. ALINE CHRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/167.
FLS.136V-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e um (20/01/1981), residente e domiciliada Rua Carlos Puebla, 235, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valter Machado de Oliveira e de Marcia Aparecida de Oliveira.

JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Biritinga, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.057 BIRITINGA/BA), Biritinga, BA no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e nove (02/12/1969), residente e domiciliado Rua 
Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco 07, apartamento 42, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Bonifácio Saturnino dos Santos e de Laurentina Oliveira dos Santos. JAILDA DA 
SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Coaraci, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/033.FLS.114-COARACI/BA), Coaraci, BA no dia vinte e nove de julho de mil 
novecentos e setenta e três (29/07/1973), residente e domiciliada Rua Professor Leonídio 
Allegreti, 757, bloco 07, apartamento 42, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Marques 
dos Santos e de Eunice Silva Oliveira.

PAULO LEANDRO TOMAZ, estado civil divorciado, profi ssão design de interiores, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e setenta e 
seis (06/04/1976), residente e domiciliado Rua Caçador Narciso, 197, Jardim Beatriz, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Ines Tomaz. VIRGÍNIA DA CRUZ ROCHA, estado civil 
divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezenove de 
dezembro de mil novecentos e setenta e oito (19/12/1978), residente e domiciliada Rua Caça-
dor Narciso, 197, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dias da Rocha e 
de Maria Justina da Cruz Rocha.

ALEXANDRE ANTONIO ALENCAR, estado civil divorciado, profi ssão consultor técnico, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e 
sessenta e nove (07/10/1969), residente e domiciliado Rua Mandirituba, 90, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Duarte de Alencar e de Elisa Irene de Alencar. TATIA-
NA SILVA BRITO, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Itaquaquecetuba, 
neste Estado, Itaquaquecetuba, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(01/04/1981), residente e domiciliada Rua Capão Bonito, 214, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba, 
neste Estado, SP, fi lha de José Julio de Brito e de Maria do Carmo da Silva Brito. Cópia En-
viada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

Amanda Perobelli/Reuters

É hora de balanço no Vasco. 
O time não conquistou nenhum 
título em 2019 e terminou o 
Brasileirão em 12º lugar. A cam-
panha da equipe carioca resu-
me-se a 12 vitórias, 13 empates 
e 13 derrotas. O time chegou a 
fl ertar com o Z-4, mas começou 
a mudar seu destino a partir da 
quinta rodada com a chegada de 
Vanderlei Luxemburgo. 

A dúvida agora é se ele conti-
nua ou não no comando técnico 
da caravela vascaína.  “Eu quero 
continuar, o presidente quer 
que eu continue. Mas tem uma 
série de coisas. Eu tenho que 
fazer o meu trabalho: planejar 
o ano seguinte e entregar para 
a diretoria. Minha negociação 
segue naturalmente”, despistou 
Luxa.

O ataque cruzmaltino marcou 
39 gols e sofreu outros 45 no 
Brasileirão. Na última partida 
do Vasco, contra a Chapeco-

Vasco termina sem títulos 
mas lidera em número de 
sócios-torcedores

Situação de Vanderlei Luxemburgo no clube ainda é incerta.

ense, a defesa cochilou e os 
catarinenses empataram aos 48 
do segundo tempo. O resultado 
frustrou quase 70 mil torcedo-
res no Maracanã, que cobraram 
um elenco melhor para 2020.

“O que o torcedor mostrou 
para nós é que ele quer algu-
ma coisa do Vasco na próxima 
temporada,  que não seja sim-
plesmente brigar para não cair”, 
avalia o treinador, lembrando 
que as contratações para o 
próximo ano precisam ser 
certeiras. “Não podemos errar. 
Para a equipe que queremos, 
queremos mais Guaríns”.

O Vasco encerrou a promoção 
para a conquista de novos só-
cios no domingo (7). Em duas 
semanas, recebeu milhares de 
solicitações de adesão. A onda 
da torcida garantiu a liderança 
nacional do Cruzmaltino entre 
clubes com sócios-torcedores, 
com o total de 178.325 (ABr).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: CARLOS JOSÉ CONEGUNDES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão carteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Conegundes dos Santos e de Joana Rosa 
dos Santos. A pretendente: MARIVALDA ROSA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Ferreira Santos e de Maria Dalva dos Santos.

O pretendente: MATEUS ROBERTO NUNES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Cosmo de Lima e de Marisa Aparecida 
Nunes. A pretendente: CINTHIA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/02/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Marques da Silva e de Maria 
Pereira dos Santos Silva.

O pretendente: AGNALDO ZEFERINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Zeferino dos Santos e de Roselita Francisca dos 
Santos. A pretendente: CRISTINA MARIA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil divorcia-
da, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Candido de Oliveira e de Eulina 
Maria de Jesus.

O pretendente: LUIZ ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Gonçalves de Oliveira e de Sandra Pereira Lima de 
Oliveira. A pretendente: SARA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente 
de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mac Luiz Ribeiro Oliveira e de Zenilda Pereira da Silva.

O pretendente: OCEANO SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Belmonte, BA, no dia (10/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Celito Lima e de Maria José da Silva. A pretendente: ANA PAULA SOUZA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(14/09/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos 
Almeida da Silva e de Cristiane Maria de Souza.

A pretendente: MARIA HELENA GOMES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Quinta do Sol, PR, no dia (27/05/1967), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Ferreira Gomes e de Maria do Carmo 
Gomes. A pretendente: SIMONE GERALDO DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de produção, nascida em Itaporanga, PB, no dia (30/09/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo dos Santos e de Iraci 
Temoteo dos Santos.

O pretendente: JOÃO CARVALHO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
comercial, nascido em Jitauna, BA, no dia (12/02/1956), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laudelino Manoel de Araujo e de Olisvalda Carvalho 
Araujo. A pretendente: ARLENE SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Ico, CE, no dia (18/03/1968), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Araujo de Oliveira e de Maria Soares Dantas.

O pretendente: RAFAEL DOMINGOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natalino Paulo dos Santos e de Maria Lucia Domingos 
da Cruz. A pretendente: ADRYELLE FABRINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Arapiraca, AL, no dia (19/02/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelmo Inácio da Silva e de Josefa Ana da Silva.

O pretendente: WELLINGTON FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Jose da Silva e de Maria das Graças 
da Silva. A pretendente: SUELI LIMA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora 
de idosos, nascida em Itapetinga, BA, no dia (11/07/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emilio Marques Silva e de Norma Lucia Lima Silva.

O pretendente: ADRIANO MAXSUEL NEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Rosa de Oliveira e de Jordi-
leuza Neves Moreira. A pretendente: RITA DE CASSIA SOUZA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Santo André, SP, no dia (30/12/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elielson Gonçalves da Silva 
e de Ana de Cassia Alves de Souza.

O pretendente: JOÃO FELIPE SANCHES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Araujo e de Claudete Sanches. A 
pretendente: JÉSSICA CRISTINA RAMOS BIZERRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Campinas, SP, no dia (17/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Gomes Bizerra e de Erica Ramos.

O pretendente: MARSTERSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Recife, PE, no dia (25/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Farias da Silva e de Ladijane Maria Rodrigues. A pretendente: 
LAYANE CARVALHO PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora de tele atendimento, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jeferson dos Santos Pinheiro e de Renata Aparecida Carvalho do Rego.

O pretendente: ANDRÉ EDUARDO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
operacional, nascido em Santo André, SP, no dia (20/01/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andrelino Gomes e de Eliana Martins Gomes. A 
pretendente: PRISCILLA MEIRELES DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manuel Celestino de Jesus e de Clemilda Meireles de Jesus.

O pretendente: HAROLDO DE ALMEIDA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Haroldo Batista Pereira e de Palmira de Almeida 
Pereira. A pretendente: ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Angelo de Souza e de 
Francisca Santos de Souza.

O pretendente: MAURICIO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de montagem, nascido em Ilhabela, SP, no dia (22/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Angelo de Souza e de Francisca Santos de 
Souza. A pretendente: ERIONÁDYA DE OLIVEIRA MELO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Teixeira, PB, no dia (14/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo dos Anjos Melo e de Eroneide Marcelino de Oliveira.

O pretendente: GLEIDSON ROMERO MORAIS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
abastecedor, nascido em Catende, PE, no dia (23/02/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josemar Alfredo da Silva e de Telmira Maria Morais da 
Silva. A pretendente: SUELLEN DA SILVA DANTAS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Helio Dantas e de Sonia Maria Silva Dantas.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/11/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luís Carlos de Lima e de Roseli Aparecida da Silva 
Lima. A pretendente: KAMILLA MARQUES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Anisio Silva Oliveira e de Antonia Marques de Araújo Oliveira.

O pretendente: ANTONIO PAULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Jales, SP, no dia (14/09/1972), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Domingo Antonio dos Santos e de Maria de Lourdes Bezerra. A 
pretendente: MÁRCIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cobradora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/12/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Juvenal da Silva e de Francisca Alquimim da Silva.

O pretendente: ADRIANO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gasista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Juvenal da Silva e de Francisca Alquimim da Silva. A pretendente: 
BRUNA RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/10/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Alves dos Santos e de Tereza Raimundo dos Santos.

O pretendente: UÉLITON DE SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Cândido Sales, BA, no dia (14/11/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Nogueira da Silva e de Edite Pereira de Sousa. 
A pretendente: DOMÊNICA DE OLIVEIRA MARCELINO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/09/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anselmo Marcelino e de Dalva Maria de Oliveira Marcelino.

O pretendente: JOSIEL MALAQUIAS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão balconis-
ta, nascido em Sento-Sé, BA, no dia (27/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jadilson Ribeiro Machado e de Marleide Malaquias Machado. 
A pretendente: EDENILDE CEDRAZ DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
lavradora, nascida em Pindobaçu, BA, no dia (26/02/1982), residente e domiciliada em 
Pindobaçu, BA, fi lha de Francisco Bento dos Santos e de Valdeci Cedraz dos Santos.

O pretendente: LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
de aplicativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/11/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Galdino de Oliveira e de Maria Nilza de Brito. 
A pretendente: TALITA REGINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão monitora 
de transporte escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/07/1992), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Claudia dos Santos Pereira Castro.

O pretendente: FRANCISCO LIMA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Iguatu, CE, no dia (23/02/1963), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Moacir José de Lima e de Júlia Viana de Melo. A pretendente: MARIA 
ADILUCIA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedor, nascida em Iguatu, 
CE, no dia (21/01/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Rosa da Silva e de Luiza Couto Fernandes de Lima.

O pretendente: FELIPE BORTOTTI DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
prevenção de perdas, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1987), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dorival Dutra Duarte e de Jucélia 
Bortotti Vitor Duarte. A pretendente: PALOMA SILVA MACHADO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de importação, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1994), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcos Machado e de 
Maria Marilene da Silva Machado.

O pretendente: SAMUEL MAGALHÃES FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eleno da Silva Freitas e de Ivone Angela de 
Magalhães Freitas. A pretendente: JENNIFER RIBEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1998), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vladimir Araujo Ribeiro e 
de Graciele Pereira da Silva.

O pretendente: GUSTAVO VIEIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
almoxerife, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Silva e de Joelma Vieira dos Santos 
Silva. A pretendente: STEPHANIE DIAS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosimeire Dias.

O pretendente: JORGE REIS DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Luiz de Jesus e de Miraldina Reis de Jesus. A preten-
dente: EDJA RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Maceio, AL, no dia (09/03/1971), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edalmo Domingos do Nascimento e de Elizete 
Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: JADIR RODRIGUES LOPES, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
de pintor, nascido em Buenopolis, MG, no dia (07/05/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Vitalino Lopes e de Miguela Rodrigues Lopes. 
A pretendente: ROSELI MARIA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Raimundo de Sousa e de Joana Rodrigues de Sousa.

O pretendente: YURI DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaque de Souza e de Marilene Edelvita da Silva. A 
pretendente: DÉBORA RIBEIRO LUIZ, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Mutum, MG, no dia (01/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valtencir Theodoro Luiz e de Valéria Lopes Ribeiro.

O pretendente: HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco do Nascimento 
e de Neilde de Jesus Cardoso. A pretendente: JESSICA BATISTA RESENDES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(17/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Batista de Resendes e de Elza Felisbino de Resendes.

O pretendente: MARIANO DE MOURA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em Feira Nova, PE, no dia (04/05/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Manoel da Silva e de Creuza Xavier de Moura. A 
pretendente: MARIA DA PENHA HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (06/06/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Henrique.

O pretendente: BRUNO VIEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascido em Campos Gerais, MG, no dia (16/05/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Vieira da Silva e de Maria de Lourdes 
Silva. A pretendente: ALINE DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de credito e relacionamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Eremilton de Jesus 
Rodrigues e de Marlene de Souza Rodrigues.

O pretendente: FÁBIO RIBEIRO DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues de Abreu e de Quiteria Ribeiro de Abreu. A pre-
tendente: LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão fi scal de 
prevenção, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lidio Alves dos Santos e de Antonia Rodrigues de Araujo.

O pretendente: KAIQUE SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Souza Costa e de Maria de Fatima Santos Costa. A 
pretendente: AMANDA KAROLINY SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Augusto dos Santos e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: BRUNO CAIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Rocha da Silva e de Jorgina Maria da Silva. A pretendente: 
THAIS MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (08/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dalton Luiz dos Santos e de Silvana Gonçalves de Miranda Santos.

O pretendente: ROGERIO DE ARAUJO SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Poá, SP, no dia (22/01/1986), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Vladimir de Souza e de Rosana Aparecida de Araujo. 
A pretendente: THAILA LANE CERQUEIRA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Reginaldo Xavier e de Josenilda Cer-
queira Xavier.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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: RODRIGO DE MARTINO FERRARA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
contador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/05/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Caetano Ferrara e de Rosa Maria 
de Martino Ferrara. A pretendente: FATIMA FELIS CARDOSO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/08/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Felis Cardoso e 
de Cordolina da Silva Araujo Cardoso.

O pretendente: BRUNO SANTANA MARTARELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/06/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elzio Rocha Martarello e de Marilene 
Santana Martarello. A pretendente: BRUNA BARRIOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/08/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adecio Benedito Barrios e 
de Susana de Jesus Caparoz Barrios.

O pretendente: EDNEI DE MORAES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão coor-
denador comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/11/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ednei de Moraes e de 
Maria Aparecida Martins Morais. A pretendente: PAMELA GUIMARÃES PARIS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão estilista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (14/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Mateus Paris e de Rosemeire da Silva Guimarães.

O pretendente: RODRIGO POLIZELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/03/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flaudecir José Francisco Polizello e de Maria Suely 
Gregório Polizello. A pretendente: JESSICA RODRIGUES LEME, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/09/1987), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Pereira Leme e 
de Magaly Rodrigues.

O pretendente: THIAGO YOSHINAGA TONHOLO SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão médico, estado civil solteiro, nascido em Marília - SP, no dia (27/09/1990), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Edward Roberto Tonholo Silva e de 
Angela Nishikawa Yoshinaga Silva. A pretendente: BRUNA GUTIERRES GAMBIRASIO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (25/12/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luigi 
Gambirasio Júnior e de Elaine Sanchez Gutierres Gambirasio.

O pretendente: FABRICIO FRANCO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancá-
rio, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/04/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Franco Rodrigues e de Sonia Maria Monteiro 
Rodrigues. A pretendente: TEREZINHA APARECIDA ALAMINO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/06/1969), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carmem Alamino.

O pretendente: LUCIANO FORTINI BUSSADORI, de nacionalidade brasileira, profi ssão corretor 
de seguros, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/07/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Villa Bussadori e de Sonia Maria 
Fortini Bussadori. A pretendente: FABIANA LOIOLA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/02/1972), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Noel Loiola e de Gloria Antonia Martins.

O pretendente: EMERSON ALMEIDA ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão cumim, 
estado civil solteiro, nascido em Januária - MG, no dia (09/09/1993), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Edson de Araújo e de Marlene de Almeida Araújo. 
A pretendente: NÁJLA MELO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão balconista, 
estado civil solteira, nascida em Januária - MG, no dia (05/09/2000), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aldemar Lima Pereira e de Eliete Borges Melo Pereira.

O pretendente: THIAGO FARIA DE ARAUJO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/10/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeni Faria dos Santos e de Edelanir 
Damasceno de Araujo Santos. A pretendente: REGINA OLIVEIRA ROSA ROSA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão administradora, estado civil solteira, nascida em Araçuaí 
- MG, no dia (26/01/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Domingos Rosa dos Santos e de Ana das Graças Lopes Santos.
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A região leste da Austrália e 
principalmente a cidade 
de  Sydney, foram ontem 

(10) cobertas por uma nuvem 
de fumaça tóxica causada por 
incêndios fl orestais, alimenta-
dos por um clima “extremo”, se-
gundo disseram as autoridades 
locais. Na cidade mais populosa 
do país, os gases provocaram 
os disparos de detectores de 
incêndio, levando os bombeiros 
a ir a diversos prédios.

Uma regata foi interrompida 
pelos organizadores por conta 
das condições descritas como 
‘muito perigosas’. “A fumaça 
causada pelos incêndios é 
tão forte no porto que não 
se consegue ver nada, por 
isso é muito perigoso”, disse 
o porta-voz de Sydney Solas, 
Di Pearson. Algumas ligações 
marítimas foram canceladas 
e, nas escolas, as crianças 

Incêndios fl orestais atingem a 
Austrália e elevam poluição urbana
Uma regata foi interrompida pelos organizadores por conta das condições descritas como ‘muito perigosas’

fi caram confi nadas ao inte-
rior dos edifícios durante os 
intervalos.

O Departamento de Meteoro-
logia australiano informou que 
a qualidade do ar em Sydney 

atingiu hoje um nível perigoso, 
em razão da densa camada de 
fumaça proveniente dos in-
cêndios fl orestais. “Os ventos 
fracos e a fumaça abundante 
diminuíram os níveis de visibi-

Pedestres usam máscaras para reduzir efeitos da 

poluição em Sydney.

lidade em Sydney e arredores 
e a qualidade do ar é agora 
considerada perigosa” para a 
saúde, disseram as autoridades 
australianas.

Além de Sydney, outras 
cidades como Camberra exce-
deram os níveis de poluição, 
geralmente registrados em 
outras cidades asiáticas que 
acusam frequentemente níveis 
elevados de poluição, de acordo 
com o Índice Mundial de Qua-
lidade do Ar.

No estado de New South 
Wales, cuja capital é Sydney, 
as autoridades registraram 
hoje 80 incêndios ativos, dos 
quais 35 estão sem controle. 
Desde 1º de julho passado, 
os incêndios causaram seis 
mortos, destruíram centenas 
de casas e 13 mil quilômetros 
quadrados de terra em toda a 
Austrália (RTP/ABr).
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Estrangeira de Hollywood 
anunciou a lista de indicados 
para disputar a 77ª edição do 
Globo de Ouro, que acontece 
no próximo dia 5 de janeiro 
em Los Angeles. O filme “Dois 
Papas”, dirigido pelo brasilei-
ro Fernando Meirelles, que é 
baseado na história da renún-
cia do papa Bento XVI e na 
ascensão do papa Francisco, 
recebeu quatro indicações. 

Ao todo, 25 categorias serão 
premiadas, sendo 14 de cine-
ma e 11 de TV. O filme com 
mais indicações, um total de 
seis, incluindo ‘melhor filme’, 
é “História de um casamen-
to”, seguido por “Era uma 
Vez em... Hollywood” e “O 
irlandês”, com cinco.

‘Dois Papas’ é indicado a 4 categorias no Globo de Ouro 2020
O “Coringa”, por sua vez, 

também recebeu quatro in-
dicações: “Melhor Filme de 
Drama”, “Melhor Trilha So-
nora Original”, “Melhor Ator 
de Drama - Joaquin Phoenix”, 
e “Melhor Diretor - Todd 
Phillips”. Já o representante 
brasileiro citado na pré-lista 
de Filme Estrangeiro, “A vida 
invisível”, de Karim Aïnouz, 
não recebeu indicações. 

Um dos principais desta-
ques da categoria ficou com 
o longa sul-coreano “Parasi-
ta”. Na lista de anunciados 
entre as produções da TV, 
“The Crown”, “Chernobyl” 
e “Inacreditável” aparecem 
com quatro indicações cada 
(ANSA). 

A 77ª edição do Globo de Ouro acontece no próximo dia 5 de 

janeiro, em Los Angeles. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

A guerra dos juros 
reaqueceu o mercado 

imobiliário

As sucessivas quedas 

na taxa básica de 

juros fi zeram com que 

os bancos iniciassem 

uma clara disputa pelo 

cliente, gerando um 

cenário de ofertas cada 

vez mais atrativas em 

crédito imobiliário.

Sensível às instabilida-
des econômicas e ao 
crescente desemprego, 

o setor foi bastante afetado 
pela crise dos últimos anos e, 
agora, volta a respirar. Mas o 
que vem pela frente? Teremos 
uma nova ascensão na compra 
e venda de imóveis, como em 
meados dos anos 2000, ou 
ainda são necessários muito 
mais esforços na economia?

Costuma-se dizer que o 
mercado imobiliário é cíclico. 
Ele é o primeiro a sentir o 
impacto de recessões econô-
micas e, também, o último a 
se recuperar. Isso porque a 
compra de um imóvel costu-
ma ser o maior investimento 
de grande parte das pessoas. 
E, naturalmente, se a popu-
lação não sente segurança e 
confi ança nas ações econô-
micas, ela tende a ser mais 
conservadora nos gastos.

Em 2016, houve grande 
oscilação nos preços e condi-
ções comerciais dos imóveis. 
O mercado entende que 
depois de bater no fundo do 
poço, os valores iniciam um 
novo ciclo de retomada. Já é 
possível observar um cresci-
mento do setor, com lança-
mentos tendo uma velocidade 
de venda maior, construtoras 
comprando terrenos e os pró-
prios consumidores retoman-
do as compras. Novamente 
percebemos o movimento 
da gangorra: juros baixos, 
mercado imobiliário em alta!

Segundo o Secovi-SP, sindi-
cato que representa o setor 
de habitação, a quantidade de 
imóveis comercializados em 
junho deste ano fi cou 176% 
acima do resultado do mesmo 
mês no ano passado. Tudo 
isso é bastante animador para 
investidores, empresários e, 
principalmente, para quem 
sonha em conquistar o imóvel 

próprio.
Além disso, comprar um 

imóvel é um ótimo investi-
mento para o comprador fi nal. 
Com oferta de crédito maior 
a juros menores, o mercado 
imobiliário se torna mais 
atrativo que o fi nanceiro, por 
exemplo, com riscos mais cal-
culados e retornos maiores. 
No mundo dos investimen-
tos, geralmente, os maiores 
ganhos estão atrelados aos 
maiores riscos. 

Entretanto, a aplicação 
em imóveis está associada 
a uma maior segurança e 
solidez. São diversas as opor-
tunidades de ganhos. Como 
exemplo, podemos citar a 
crescente oportunidade de 
investimentos em studios 
com o objetivo de locação 
short stay.

Outra vantagem do cenário 
atual e das perspectivas po-
sitivas para o mercado é que 
essa é a oportunidade que 
muitos esperavam para sair 
do aluguel. 

Com juros equilibrados, o 
fi nanciamento de um imóvel 
pode ter parcelas com valo-
res parecidos com o aluguel. 
Com juros baixos e infl ação 
controlada, os bancos con-
tinuarão a criar condições 
baratas e competitivas para 
atrair o comprador. Porém, 
é válido lembrar que o com-
prador não precisa esperar 
novos cortes nos juros, uma 
vez que é possível fazer a 
portabilidade da dívida entre 
bancos para fi nanciamentos 
já contratados. 

Além de outras alternati-
vas mais sofi sticadas como 
o consórcio já contemplado 
de imóveis, como opção para 
troca de dívida, sem juros 
e com prazo reduzido. Em 
suma, 2020 parece bastante 
promissor.

(*) - Graduada em Comunicação 
Social com especialização em 

Marketing pela ESPM, Executiva de 
Marketing, é co-fundadora e COO no 

Grupo YMK Negócios Imobiliários 
(www.ymk.com.br)

Marcella Carvalhal (*)

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:
A pretendente: GISELE LOPES DE OLIVEIRA, profi ssão: aux.de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Aparecido Lopes de Oliveira e de 
Rosalina Vera Lucia de Oliveira. A pretendente: KATYANNE PEDROSO SILVA, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Passos, MG, data-
nascimento: 03/10/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Odelio 
Horta da Silva e de Rosa Maria Pedroso Silva.

O pretendente: WASHINGTON SANTANA DA SILVA, profissão: funcionário público 
estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Benedito 
da Silva e de Angela Maria Carvalho de Santana. A pretendente: MARILENE DE 
SOUZA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Adenilde Joana dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, profissão: mecânico de 
refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Alves de 
Oliveira e de Maria Helena Oliveira Pereira. A pretendente: STEFANIE OLIVEIRA 
SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Luiz Antonio dos Santos Filho e de Vera Lucia Oliveira da Silva Santos.

O pretendente: LEONARDO GUIMARÃES DOS SANTOS, profissão: jornalista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rogério dos Santos e de Adriana 
Guimarães dos Santos. A pretendente: FLAVIA ALVES SANTOS, profissão: 
psicologa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Flavio Morales 
Santos e de Maria Aparecida Alves Santos.

O pretendente: MATEUS LIMA DOURADO, profissão: encarregado de tinturaria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/08/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clovis dos Santos Dourado e de 
Elizabeth Maria de Lima Doria. A pretendente: BEATRIZ STEFANIE FLORIANO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel 
Floriano e de Angela Janete Bernardes Floriano.

O pretendente: ADAM LOUREIRO DE FARIA, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ademar Monteiro de Faria e de Maria Lucia 
Loureiro. A pretendente: THAIS SANTOS GUILHERMINO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Admilson João Guilhermino e 
de Roseli Marcelino de Almeida Santos.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES BASILIO, profissão: aux.limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Candido Basilio e de 
Maria Helena Fernandes Basilio. A pretendente: MARIA NILVIA DOS SANTOS 
SOUSA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Barbalha, CE, 
data-nascimento: 20/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Aquino de Sousa e de Maria Nilsa dos Santos Sousa.

O pretendente: WILLIANS PEREIRA DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marli Pereira de Lima. A pretendente: 
GISELE APARECIDA CHICONI DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Gilton Caetano da Silva e de Eva Apraecida Chiconi.

O pretendente: EDUARDO MARTINS, profissão: encarregado de pintura, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
12/07/1959, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerhard Martins 
e de Waltrudes Martins. A pretendente: LINDINALVA NEVES DO NASCIMENTO, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1961, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Amaro Neves do Nascimento e de Rute Carneiro do Nascimento.

O pretendente: LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adilson Batista dos Santos e 
de Ana Lucia dos Santos Leonardo. A pretendente: JULIANE ALVES RIBEIRO 
GAMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/05/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jair 
Ribeiro Gama e de Sonia Alves da Silva.

O pretendente: EUDELER CASTRO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Rosental Castro da Silva e de Vera Lucia Vieira da Silva. A 
pretendente: GRAZIELLE ALMEIDA DE ALENCAR, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cassia Almeida de Alencar.

O pretendente: BRUNO VARJÃO PEREIRA, profissão: instalador auto vidros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Euzebio Pereira Neto e de 
Ana Maria Varjão. A pretendente: CAROLINE NATALÍ SOUZA PIRES, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joel 
Almeida Pires e de Fabiana Souza da Silva.

O pretendente: OTÁVIO HENRIQUE BARBOSA VARELA, profissão: auxiliar de 
serviços especiais, estado civil: solteiro, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 
26/06/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Barbosa Neto 
e de Gilvânia Varela Barbosa da Silva. A pretendente: ANGELA FÉLIX VARELA 
LIMA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Icó, CE, data-
nascimento: 12/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aluizio 
Augusto Lima e de Graça Maria Félix Varela.

O pretendente: CARLOS VINICIUS SOUZA CARNEIRO, profissão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/06/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Alves 
Carneiro e de Adriana de Souza. A pretendente: JAMILE MARTINS LEITE DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Inaldo 
Leite da Silva e de Rita Martins Silva.

O pretendente: JEFFERSON GONÇALVES DE PAULA, profissão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
09/07/1991, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho 
de Francisco Lourenço de Paula Neto e de Iolanda Gonçalves de Freitas. A 
pretendente: BEATRIZ CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 18/05/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Azevêdo de Sousa e de 
Aparecida de Fatima de Oliveira Sousa.

O pretendente: LEANDRO MOURA AGRIPINO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adailton Barbosa Agripino e de Maria 
Auxiliadora Moura Bispo Babrosa Agripino. A pretendente: PRISCILA GOMES 
SAMPAIO, profissão: op.de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Benedito Borges Sampaio e de Maria Eunice Gomes Sampaio.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA DE LIMA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
17/11/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Bezerra 
de Lima e de Marlene Pereira de Lima. A pretendente: TATIANE SILVA FABIANO, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de David 
Fabiano e de Celia Maria da Silva Fabiano.

O pretendente: JOSÉ CARLOS CUNHA DE CARVALHO, profissão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel de Carvalho e de 
Sizinea Cunha de Carvalho. A pretendente: OLUWATOYIN CHRISTIANAH 
OJEWOYE, profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Ibadan-
Nigeria, data-nascimento: 08/09/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Samuel Babayemi e de Adebimpe Babayemi.

O pretendente: CHRISTIAN KENECHUKWU NNAMAH, profissão: engenheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Awka-Nigéria, data-nascimento: 10/09/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sunday Nnamah e de Bridget 
Nnamah. A pretendente: FERNANDA LEAL ALEXANDRE, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guararema, SP, data-nascimento: 13/04/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helio Martins Alexandre e de 
Santina Teixeira Leal.

O pretendente: FELIPE BARBOSA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Bezerra da Silva e de Sebastião 
Bezerra da Silva. A pretendente: DANIELE YURI KADIHARA, profissão: designer, 
estado civil: solteira, naturalidade: Hiratsuka-Provincia de Kanagawa-Japão, 
data-nascimento: 15/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Roberto Yoshio Kadihara e de Angela Tsuyako Amaya Kadihara.

O pretendente: RAFAEL MOISÉS SIMÕES CELESTINO, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Varnei Carlos Oliveira Celestino 
e de Cleide Simões Celestino. A pretendente: ALINE DIAS DOS SANTOS, 
profissão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 16/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo Soares dos Santos e de Fátima Dias dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DE VASCONCELOS ALVES, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Daniel Alves e de Edilaine Cristina 
de Vasconcelos Alves. A pretendente: BIANCA SERRATE DOS SANTOS, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luciano Serrate dos 
Santos e de Tania Regina dos Santos.

O pretendente: DIOGO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 21/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo de Souza e de Maria 
Teresa Pereira de Lima. A pretendente: WESLANE SOBRINHO LOURENÇO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-nascimento: 
23/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lindomar Lourenço 
Correia e de Elena Sobrinho.

O pretendente: PABLO PASCOAL BORGES SANTOS, profi ssão: analista de rede, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdelan Leodorio dos Santos e de 
Ana Andreia Borges Farias dos Santos. A pretendente: BEATRIZ NAYARA BARBOSA 
CAVALCANTI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adriana 
Barbosa Cavalcanti.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RIBEIRO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 11/04/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Rodrigues de Souza e de Delzair Rosa 
Ribeiro. A pretendente: SIMÔNICA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Olho D'Agua Grande, AL, data-nascimento: 10/09/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Messias dos Santos e de Lucia 
Lucas dos Santos.

O pretendente: RAFAEL ROSA GONÇALVES, profi ssão: antendente de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Uibaí, BA, data-nascimento: 20/05/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Gonçalves Dias e de Corina Rosa Calista. A pretendente: 
EUMARA CRISTINA FERREIRA MEIRELES, profi ssão: auxiliar de embalagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ana Lucia Ferreira Meireles.

O pretendente: KANAYO CHRISTIAN NWOBODO, profi ssão: fabricante de móveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Enugu-Nigeria, data-nascimento: 29/07/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edwin Nwobodo e de Ngozi 
Nwobodo. A pretendente: ISABELLE JOANA TEIXEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 12/11/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Deivison Jorge Teixeira e de Maria do Carmo 
Alves Cavalcante.

O pretendente: RENAVAN PEREIRA DA CRUZ, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 03/02/1982, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Batista da Cruz e de Carmozita Pereira da Cruz. A 
pretendente: ANDRÉA SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 26/08/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Custódio dos Santos e de Terezinha Rodrigues Santos.

O pretendente: WANDER MENDONÇA ANASTACIO, profi ssão: apanhador de aves, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vander Aparecido Anastacio e de 
Rosangela Inacio Mendonça Anastacio. A pretendente: NATHALIA SANTOS DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Altemir Jesus Cruz da 
Silva e de Valéria dos Santos.

O pretendente: PAULO CELSO FRANCISCO, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 06/01/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laurindo Francisco e de Lourdes 
Carvalho Francisco. A pretendente: SÔNIA REGINA CRUZ, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
30/12/1968, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, fi lha de Adão 
Cruz e de Zilda Valentina Cruz.

O pretendente: JOSIMAR TEIXEIRA DIAS SOUZA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Domingos Dias Souza e de Maria de 
Lourdes Teixeira. A pretendente: KATY BELARMINO DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcos Rodrigues dos Santos 
e de Marineide Vitor Belarmino.

O pretendente: CICERO ANAILTON DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Jose da Lage, AL, data-nascimento: 15/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Laurindo da Silva e de Quiteria Correia da 
Silva. A pretendente: ALESSANDRA MARIA BORGES, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Romeu Laudelino Borges e de Maria Antonia de 
Souza Borges.

O pretendente: INACIO SUDERLAN TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: aeronauta, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 24/06/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José da Silva e de Maria Eliana Teixeira da 
Silva. A pretendente: THAINÁ DE FREITAS DA MATA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juracy Pereira da Mata e de Silvia de Freitas 
da Mata.

O pretendente: CAMILO WALVIKE FERREIRA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Milton Ferreira e de Carmen Silvia dos Santos 
Reis Ferreira. A pretendente: TAMIRES BARBOZA RESENDE, profi ssão: supervisora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademir Ramos Resende e de Nilza 
Barboza da Silva Resende.

O pretendente: CAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Celio Barbosa de Souza e de Aparecida de Lurdes Gonçalves. 
A pretendente: LIDIANE ANDRADE DA SILVA, profi ssão: op.telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1998, residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Cicero José da Silva e de Vanda Andrade da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA GOMES SOARES, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Independência, CE, data-nascimento: 18/06/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes de Araújo e de Francisca 
Pereira Soares Araújo. A pretendente: GLAUCIA DO NASCIMENTO BATISTA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 
25/10/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Nazario 
Batista e de Maria Carneiro do Nascimento Batista.

O pretendente: ANGELINO MOREIRA CYRINO, profi ssão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lauro Cyrino e de Maria de Lourdes Moreira 
Cyrino. A pretendente: SIMONE MOREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Moreira e de Maria José Pacheco Moreira.

O pretendente: ERISVALDO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piripiri, PI, data-nascimento: 05/07/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira dos Santos e de Teresinha Maria de Jesus 
Santos. A pretendente: CRISTIANE MARTINS DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mossoró, RN, data-nascimento: 02/08/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Juvelina Martins.

O pretendente: DANIEL SANTOS DA SILVA, profi ssão: supervisor de logística, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo da Silva e de Creuza dos 
Santos Silva. A pretendente: DRIELE AMORIM DE MATOS, profi ssão: analista de 
processo de sigilo, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 
17/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Paulo de Matos e 
de Antonia dos Santos Amorim.

O pretendente: ANDERSON ROCHA NASCIMENTO, profi ssão: atendente balcão, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Luiz Silva do Nascimento 
e de Maria de Lourdes Rocha. A pretendente: DALILA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alex de Souza Santos e 
de Ivanete Santos Ferreira.

O pretendente: ISAAC PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria Rosa da Silva. 
A pretendente: ALICE MAGALHÃES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 30/10/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Ismael Teixeira da Silva e de Nadja Irene Magalhães da Silva.

O pretendente: FABIO ROGERIO MOREIRA BISPO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Arcanjo Bispo e de Maria Aparecida 
Moreira Bispo. A pretendente: FATIMA GRACIANO DE SOUZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Graciano de Souza e de Celia 
Scaccabarozzi de Souza.

O pretendente: FRANCILO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: operador de motosserra, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Domingos do Maranhão, MA, data-nascimento: 
25/04/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis 
Gonçalves da Silva e de Maria Raimunda Praça da Silva. A pretendente: VANESSA 
GLORIA LIMA GUERRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Valmir Adão de Oliveira Guerra e de Maria de Lourdes de Lima.

O pretendente: CARL HENRY JEAN FRANCOIS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Republica do Haiti, data-nascimento: 28/07/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Missoule Jean Francois. A pretendente: KATIA 
ELEN FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/12/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Juvenal dos Santos Ferreira e de Benedita Maria da Silva.
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A aprovação no novo marco 
regulatório do saneamento 
permitirá a universalização 
do serviço no Brasil em até 
sete anos, disse o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Em 
palestra a funcionários da Se-
cretaria Especial de Previdência 
e Trabalho, ele disse que o novo 
modelo, com votação prevista 
na Câmara para esta semana, 
abrirá espaço para a entrada de 
dezenas de bilhões de reais em 
investimentos privados no setor.

Para o ministro, o saneamen-
to básico repetirá a ampliação 
de acesso pela qual passou o 
mercado de telefonia celular 
após a privatização das com-
panhias telefônicas. “Ninguém 
tinha saneamento e agora vai 
ter”, declarou. Guedes também 
comentou o desempenho da 
economia, cujo PIB cresceu 
0,6% no terceiro trimestre em 
relação ao trimestre anterior. 
Segundo ele, a economia está 

Marco regulatório 
vai ‘universalizar’ 
saneamento em 7 anos

no rumo certo e crescerá em 
2020 o dobro deste ano.

O ministro voltou a defender 
a proposta do pacto federativo, 
enviada ao Congresso no início 
de novembro. Segundo ele, a 
repartição de R$ 450 bilhões 
para estados e municípios nos 
próximos anos representa um 
novo modelo de política social, 
ao diminuir o tamanho do 
governo federal e tornar mais 
efi ciente o uso dos recursos 
públicos.

“Política social é mesmo 
transferir esses recursos e for-
talecer a Federação”, declarou 
o ministro. Sobre o adiamento 
da reforma administrativa, 
Guedes disse que ela não foi 
enviada ao Congresso para 
não congestionar a pauta de 
votações. “Não adianta botar 
muita reforma ao mesmo tem-
po. Já aprovamos a Previdência 
e enviamos agora o novo pacto 
federativo”, justifi cou (ABr).

O ministro Paulo Guedes voltou a defender a proposta 

do pacto federativo.
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