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Os industriais bra-
s i le iros têm uma 
avaliação positiva 

do governo Jair Bolsonaro. 
De acordo com pesquisa 
divulgada ontem (11) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), 60% de-
les consideram o governo 
ótimo ou bom, e apenas 
7% avaliam como ruim ou 
péssimo; 26% acham que o 
governo é regular. Os dados  
foram apresentados durante 
cerimônia na sede da CNI, 
em Brasília, ocasião em 
que o presidente Bolsonaro 
recebeu o Grande Colar da 
Ordem do Mérito Industrial. 

Seis em cada dez industriais 
consideram governo 
Bolsonaro ótimo ou bom

Ao agradecer a homena-
gem, Bolsonaro afirmou que 
é preciso “aproveitar essa 
oportunidade” em que o 
Brasil está mudando e re-
cuperando a confiança dos 
empresários locais e dos 
investidores internacionais. 
“O brasileiro tem capacidade 
enorme de criar, inovar e é 
um excelente empreendedor. 
Ele precisa ter liberdade, não 
ter o Estado atrapalhando 
seu trabalho”, disse  sobre 
o interesse do governo em 
desburocratizar o ambiente 
de negócios no Brasil.

Para a CNI, entre as me-
didas importantes tomadas 

pelo governo este ano estão 
a reforma da Previdência, a 
assinatura do acordo de livro 
comércio entre o Mercosul e 
a União Europeia, o avanço 
na agenda de concessões na 
área de infraestrutura e de 
modernização das relações 
de trabalho e a contribuição 
com medidas que promovem 
o aumento da segurança jurí-
dica e reduzem a intervenção 
do Estado.

O presidente da CNI, Ro-
bson Braga de Andrade, 
apresentou os números do 
setor e os projetos e ações 
da entidade, do Sesi e do 
Senai para o desenvolvimen-

Em cerimônia na sede da CNI, em Brasília, o presidente Bolsonaro recebeu

o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial.

to da indústria brasileira. 
Para Andrade, as reformas 
estruturais, em especial a 
da Previdência e a tributária, 

favorecerão o retorno da es-
tabilidade macroeconômica e 
o aumento dos investimentos 
e da produção. 

A solenidade reuniu os 
presidentes das federações 
estaduais e cerca de 650 
empresários (ABr). 

A revista norte-americana 
Time elegeu a ativista sueca 
Greta Thunberg, um dos prin-
cipais nomes da luta contra as 
mudanças climáticas, como 
“Personalidade do Ano” de 
2019. A adolescente de 16 anos 
ganhou a capa da publicação 
que, desde 1927, todo mês de 
dezembro presta uma homena-
gem à pessoa que marcou os 12 
meses anteriores. 

Thunberg é líder de um mo-
vimento global de estudantes 
contra as mudanças climáti-
cas e causou incômodo em 
líderes políticos ao cobrá-los 
na ONU pela falta de ações 
para combater o aquecimento 
global. Ela ganhou destaque 
internacional depois de iniciar 
protestos semanais do lado de 

fora do Parlamento da Suécia 
e inspirar milhões de jovens a 
lutarem pelo clima às sextas-
-feiras na campanha “Fridays 
For Future”. 

Sua iniciativa também foi 
alvo de críticas de líderes 
como o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, que a 
chamou de ‘histérica’, e o líder 
brasileiro, Jair Bolsonaro, que 
a batizou de ‘pirralha’.  “Vocês 
roubaram os meus sonhos e 
infância. Estamos no início de 
uma extinção em massa, e a 
única coisa que vocês falam 
é sobre dinheiro e o conto de 
fadas de crescimento econômi-
co eterno. Como se atrevem?”, 
afi rmou Greta em um de seus 
discursos mais duros na ONU, 
em setembro (ABr).

Ativista é um dos nomes da luta contra as mudanças climáticas.

A CCJ do Senado concluiu 
a aprovação da proposta que 
permite a prisão de condena-
dos após decisão em segunda 
instância. O texto tem caráter 
terminativo, o que signifi ca que 
vai direto para a Câmara, a não 
ser que pelo menos nove sena-
dores requeiram a votação da 
proposta no plenário. Na prá-
tica é isso que deve acontecer.

O tema é considerado polêmi-
co e, por isso, o líder do governo 
no Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), é um dos 
que articulam a coleta de as-
sinaturas. A estratégia para 
impedir qualquer chance de 

Para Simone Tebet, nada justifi ca engavetar a proposta.

Começou a funcionar um 
programa vinculado ao INSS 
que vai facilitar a identifi ca-
ção de benefícios irregulares 
e suspender esses pagamen-
tos. Intitulada Programa de 
Governança e Integridade, a 
medida integra e cruza dados 
das instâncias administrativas 
do órgão, como diretorias de 
governança, auditoria e setores 
de gestão de pessoas. 

“Esse novo programa parte 
da premissa de que tão ou mais 
importante do que a cessação de 
benefícios irregulares é a identi-
fi cação das causas que levaram 
ao pagamento de forma irregular; 
a origem do benefício irregular; 
e por que ele ocorreu”, disse 
o presidente do INSS, Renato 
Vieira, durante a solenidade de 
lançamento do programa.

Eesse processo de apren-

dizado permitirá, ao INSS, 
“uma diminuição gradativa 
e constante” do número de 
pagamentos irregulares. Um 
balanço divulgado no início 
da semana pelo INSS aponta 
que 261 mil benefícios foram 
cancelados ou suspensos em 
2019, após um pente fi no ter 
encontrado “indícios de fraude 
e irregularidades”.

Citando levantamento feito 
pelo TCU, Vieira disse que 11% 
dos benefícios mantidos pelo 
INSS têm indício de irregulari-
dade. O Sistema será auxiliado 
por seis comitês: planejamento; 
gestão da informação; gover-
nança digital; integridade; 
gestão de contratações; e ges-
tão de pessoas. Eles atuarão 
como instâncias colegiadas 
de discussão e deliberação de 
temas críticos (ABr).

O Complexo Cultural do 
Bumba Meu Boi do Maranhão 
foi consagrado como Patri-
mônio Cultural Imaterial da 
Humanidade, em reunião 
realizada em Bogotá, ontem 
(11), pelo Comitê Intergover-
namental para a Salvaguarda 
da Unesco.

A entrada na lista da Unesco 
fortalece as ações já desenvol-
vidas pela comunidade e busca 
promover mais ações de educa-
ção patrimonial, realizar nova 

documentação, além de ampliar 
pesquisas e a valorização do 
bem cultural.

É o sexto bem brasileiro a in-
tegrar a lista internacional junto 
com a Arte Kusiwa - Pintura 
Corporal e Arte Gráfi ca Wajãpi 
(2003); o Samba de Roda no 
Recôncavo Baiano (2005); o 
Frevo: expressão artística do 
carnaval de Recife (2012); o 
Círio de Nossa Senhora de Na-
zaré (2013); e Roda de Capoeira 
(2014) (ABr).

O Bumba Meu Boi maranhense estabelece uma relação 

intrínseca entre a fé, a festa e a arte.

“O preço dos combustíveis 
tem que ser tratado como o de 
qualquer outro produto e não 
se deve defi nir periodicidade 
para os reajustes”. A conclusão 
é do presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, que 
descartou ainda um controle 
de preços. Para o executivo, 
a atual política de preços é 
positiva para a companhia e 
para o Brasil.

“Tem periodicidade para o 
preço da carne. O preço da 
carne deu um salto com o 
choque de oferta. E aí? Vamos 
fazer periodicidade e contro-
lar o preço da carne? Não vai 
porque o controle de preços 
pertence ao museu de armas 
falidas contra a infl ação há 
muito tempo”, disse, durante 
um café da manhã com jorna-
listas, na sede da empresa, no 

EPA

Marcelo Camargo/ABr

EBC/ABr

Antonio Cruz/ABr

Bumba Meu Boi/Divulgação

Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, defende atual 

política de preços.
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Para Petrobras, controle de preços de 
combustíveis ‘não se justifi ca’

categoria é um excesso de 
oferta dos serviços causada 
da expansão irresponsável de 
crédito do BNDES especifi ca-
mente entre 2008 e 2015. “O 
que vai consumir esse excesso 
de oferta vai ser o crescimento 
da economia, gerando maior 
demanda por carga”, afi rmou.

Castello Branco lembrou que 
os preços do petróleo são livres 
desde 2002, quando se com-
pletou o período de cinco anos 
estabelecido pela lei do petróleo 
aprovada pelo Congresso 1997. 
“Então é lei e vamos obedecer a 
lei”. Quanto ao gás da Bolívia,  em 
breve o novo ministro boliviano 
de Hidrocarbonetos virá ao Brasil 
para reuniões de negociação dos 
contratos entre os dois países 
que se encerram no fi m do ano. 
“Não há risco de abastecimento”, 
garantiu (ABr).

centro do Rio. “Não se justifi ca 
nenhum controle de preços de 
combustíveis, periodicidade. 
Deixa o mercado livre”.

O presidente disse que não 

tem “a menor preocupação” 
com uma possível defl agração 
de greve dos caminhoneiros, 
em consequência dos preços 
do diesel, pois problema da 

Bumba Meu Boi do 
Maranhão: Patrimônio 

Cultural da Humanidade

Greta Thunberg é 
eleita ‘Personalidade 
do Ano’ pela Time

Prisão em 2ª instância: 
manobra pode jogar 
matéria para 2020

INSS cria programa 
para identifi car 

benefícios irregulares

votação da matéria neste ano é 
apresentar o recurso no último 
dia de prazo da data de vota-
ção do parecer na comissão. 
Em diversas oportunidades, 
o presidente do Senado , Davi 
Alcolumbre, deixou claro que 
não pretende pautar o texto. 

Em fevereiro estaremos aqui 
com os argumentos. Podemos 
até ter a garantia de que a PEC 
vai cumprir um calendário na 
Câmara, mas não temos do pre-
sidente da Câmara garantias de 
que será aprovada no plenário”, 
argumentou a presidente da 
CCJ, Simone Tebet (MDB-MS). 
Na sua opinião, nada justifi ca 
engavetar a proposta do Sena-
do sobre o tema em detrimento 
da PEC que tramita na Câmara.

“Não me lembro disso ter 
acontecido, porque fere a in-
dependência de duas Casas, 
que têm autoridade para cami-
nhar em projetos autônomos”, 
afi rmou. O argumento da pre-
sidente da CCJ tem apoio de 
pelo menos 43 senadores que 
assinaram um manifesto pedin-
do que ela pautasse o projeto 
na comissão (ABr).

Cerca de 11% 

dos benefícios 

mantidos 

pelo INSS têm 

indício de 

irregularidade.

Operação sem restrições
O Cade aprovou, sem restrições, 

a compra de 100% do capital social 
da operadora de telefonia Nextel 
pela Claro. O negócio tinha sido 
anunciado em março por US$ 905 
milhões (R$ 3,74 bilhões hoje), mas 
a operadora TIM tinha questionado 
a aquisição. A Claro se comprome-
teu a devolver a porção do espectro 
que ultrapasse 35% da frequência, 
o limite estabelecido pela Anatel.
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OPINIÃO
Stablecoins trazem a 
virtude do equilíbrio 

ao mercado das 
criptomoedas

Como toda inovação 

impactante, as 

criptomoedas estão 

enfrentando o desafi o 

de vencer a barreira do 

extremismo

A simples menção ao 
termo suscita reações 
que vão da negação 

absoluta ao entusiasmo pleno. 
Há os que de cara, sem muito 
fundamento, falam de tudo o 
que se refere ao termo ‘coin’ 
com descrença. Mas também 
existem os que, mais na base 
da torcida, identifi cam essa 
novidade com liberdade total, 
fi m dos intermediários e uma 
série de desejos que talvez, 
pelo menos para este momen-
to, possam ser qualifi cados 
como utopias.    

A verdade é que o conceito 
de criptomoeda foi uma das 
maiores revoluções que surgiu 
no mercado financeiro dos 
últimos tempos. Muito se espe-
culava em torno do futuro das 
moedas tradicionais, visto que 
o próprio papel-moeda se torna 
cada vez menos relevante em 
uma sociedade que realiza 
transações majoritariamente 
online. 

O mercado chegou a acredi-
tar que o advento do criptoati-
vo decretaria o fi m do dinheiro 
como nós o conhecíamos. Um 
tempo se passou e ainda aguar-
damos que o blockchain atinja 
o seu enorme potencial. Re-
centemente, as criptomoedas 
encabeçaram as notícias  com 
o anúncio de que o Facebook, 
uma das empresas mais dis-
ruptivas do mercado, lançaria 
a sua própria cripto, a Libra, 
em breve. 

O anúncio, contudo, mingou. 
Mark Zuckerberg foi sabatina-
do por órgãos reguladores do 
mercado para esclarecer os 
limites da sua moeda virtual, 
acendendo o sinal amarelo 
para a companhia. Mais recen-
temente, o Facebook parece 
ter voltado atrás, anunciando, 
em seus resultados do segundo 
trimestre de 2019, que a Libra 
poderia nem sair do papel – o 
objetivo era que a moeda en-
trasse em vigor já em 2020.

À parte de todos os pro-
blemas que uma tecnologia 
altamente inovadora pode 

representar para um mercado 
um tanto conservador, o maior 
entrave que as criptomoedas 
parecem enfrentar para sua 
plena aceitação é a forte fl u-
tuação de preços, que impede 
que elas exerçam plenamente 
as funções de meio de troca e 
de medida de valor.

Uma solução contra a vo-
latilidade das criptomoedas 
é a criação das chamadas 
Stablecoins, cuja tradução 
mais comum e literal é “moeda 
estável”. A conotação com a 
moeda física é importante, pois 
o propósito das Stablecoins 
consiste justamente em dotar 
as criptomoedas da estabilida-
de característica das chamadas 
“moedas fortes”, ou divisas, 
como o dólar, o euro, o iene.

Esse propósito de “estabili-
zar” o valor das criptomoedas 
signifi ca, em geral, constituir 
garantias em ativos, bens ou 
moedas reais, de modo a re-
lacionar, ou indexar, o valor 
da Stablecoin ao valor dessas 
garantias. Exemplo disso é o 
GMC da Gomoney, criptomoe-
da atrelada à cotação do dólar 
e que visa facilitar negócios 
entre as pessoas ao redor do 
mundo.

Cada Stablecoin tem em 
comum a aceitação dos tokens 
a um ativo do mundo real, de 
modo que seja possível equi-
parar o dinheiro virtual ao 
dinheiro físico, combinando 
as vantagens de ambos: a se-
gurança, a descentralização e 
a agilidade do digital, com a 
maior estabilidade do dinheiro 
em espécie.

Cotações mais estáveis con-
tribuirão para a transição de 
produtos fi nanceiros conven-
cionais, como empréstimos, 
investimentos, entre outros, 
para a tecnologia blockchain.  
Para quem usa as criptomo-
edas como reserva de valor, 
as Stablecoins são a melhor 
opção. Normalmente, atre-
ladas a uma moeda forte, se 
benefi ciam em sinais de crise.

Se é verdade que a virtude 
está no equilíbrio, então as 
Stablecoins podem ser con-
sideradas as colunas que sus-
tentam este dom no mercado 
das criptomoedas.

 
(*) - São sócios da GoMoney, empresa 
criadora do GMC, primeira stablecoin 
brasileira atrelada à cotação do dólar.

Maurício Pires e Osman Velazquez (*)
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News@TI
eCOMEX investe em Metodologia Ágil

@ O conceito de metodologia ágil já se espalhou pelo mercado de 
TI, principalmente no desenvolvimento de softwares. Ao propor 

alternativas à gestão de projetos, o modelo ágil permite que as entregas 
sejam mais fl uídas e que os clientes tenham acesso a determinado 
produto mais rapidamente. Mas já pensou em como seria aplicar essa 
metodologia na entrega de serviços? A eCOMEX, desenvolvedora 
de aplicativos para otimização da gestão de processos de comércio 
exterior, vivencia a transformação digital no dia a dia e, além disso, o 
dinamismo do mercado. Neste sentido, a empresa busca inovar cada 
vez mais e, para disseminar uma nova mentalidade cultural, anuncia 
novo projeto em parceria com a Ensaio.

Lenovo Data Center assume as operações da 
NetApp no Brasil

@A Lenovo Data Center assumiu integralmente as operações da 
NetApp no Brasil. Com essa parceria, a Lenovo passará a repre-

sentar ofi cialmente a NetApp no país e a oferecer o portfólio mais 
completo e competitivo do mercado brasileiro para gerenciamento 
e armazenamento de dados. A NetApp continuará dando sequência 
e apoiando aos atuais processos de suporte e serviços nos negócios 
de seus canais e clientes. A parceria nasceu com o objetivo de unir 
as tecnologias e inovações das empresas a fi m de aprimorar todo 
o processo e modelo de ofertas das soluções de gerenciamento e 
armazenamento de dados no Brasil. O portfólio atualizado conta com 
os já conhecidos sistemas que envolvem tecnologia Flash, híbrida e 
nuvem da NetApp com os servidores e sistemas computacionais da 
Lenovo. A parceria nasceu com o objetivo de unir as tecnologias e 
inovações das empresas a fi m de aprimorar todo o processo e mo-
delo de ofertas das soluções de gerenciamento e armazenamento 
de dados no Brasil. O portfólio atualizado conta com os já conhe-
cidos sistemas que envolvem tecnologia Flash, híbrida e nuvem da 
NetApp com os servidores e sistemas computacionais da Lenovo 
(http://www.lenovo.com/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Qual é a rota certa para o futuro?

Alexandre Fagundes (*)

Principalmente nós, que trabalhamos 
com tecnologia, procuramos enten-
der o que encontraremos no futuro 

e já nos preparamos para esse cenário. No 
segmento de gestão de frotas então, esse 
preparo é constante. A cada dia, novidades 
surgem no mercado e tornam a atividade 
ainda mais emocionante e desafi adora. A 
conectividade saiu, defi nitivamente, do 
papel e está ganhando força nas ruas e es-
tradas brasileiras como nunca vimos antes. 

De soluções simples até caminhões inte-
ligentes, encontramos muita novidade no 
mercado, porém é importante nos atermos 
a uma questão. A tecnologia, seja ela de 
qualquer tipo, precisa vir ao encontro do 
que as empresas e respectivos gestores 
procuram: reduzir consumo de combustí-
vel e gastos com manutenção preventiva 
e peças. Além, é claro, de proporcionar 
mais segurança para motoristas e cargas. 

Portanto, a rota traçada para o futuro 
deve percorrer as estradas que levam a 
esses objetivos. Não adianta criar soluções 
mirabolantes, que não atendam a esses 
requisitos. 

No mercado de gestão de frotas, por 
exemplo, temos muito que crescer. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, 40% do 
mais de 140 milhões de veículos comerciais 
usam sistemas de conectividade, ou seja, 
telemetria embarcada para monitoramento 
e coleta de dados. Porém, no Brasil, de sete 
milhões de veículos de transporte, apenas 
8% usam a tecnologia. 

O lado bom dessa estatística é que o 
crescimento será exponencial e, em poucos 
anos, teremos uma cobertura muito maior 
e a telemetria para gestão de frotas será 
cada vez mais importante. 

Porém, até lá, nosso papel é desenvolver 
tecnologia adequada ao mercado brasileiro, 
que é muito peculiar, principalmente em 
alguns segmentos como transporte público, 
e ajudar as empresas a serem conectadas de 
forma efi ciente e, ao mesmo tempo, prática. 

Para as próximas décadas, podemos 
apostar muito na telemetria associada à 
voz e imagem. Por meio de equipamentos 
embarcados, é possível alertar motoristas 
sobre perigos da via, o que aumenta o nível 
de segurança da viagem. Com câmeras 

internas e externas, podemos ver o que 
acontece durante a condução e quais 
eventos ou comportamentos contribuíram 
para um acidente ou mesmo infração de 
trânsito. 

Big Data também se tornará primordial, 
pois o volume de dados coletados por meio 
da telemetria é enorme. Essa riqueza de 
dados permite identifi car diversas opor-
tunidades de melhoria nos processos. 
Inteligência artifi cial será cada vez mais 
presente permitindo ainda mais ação em 
cima dos dados e, consequentemente, 
redução do consumo de combustível, 
otimização das rotas, redução do risco de 
acidentes, redução da ociosidade da frota, 
entre outras variáveis fundamentais para 
quem atua em transporte e logística. 

A automação irá permitir que muitas 
ações repetitivas e complexas serão fei-
tas por robôs, enquanto humanos terão 
posições mais estratégicas e inteligentes 
no processo da gestão da frota. 

Ainda sobre conectividade, não podemos 
deixar de falar da Internet das Coisas, ou 
seja, sistemas que contribuem trazendo 
mais dados para a telemetria embarcada 
que conhecemos hoje. Torcemos para que 
a infraestrutura adequada seja implemen-
tada rapidamente no Brasil, por exemplo, 
o 5G, possibilitando trazer ainda mais 
valor nas soluções que entregamos aos 
clientes hoje. 

A chegada dos veículos elétricos é outro 

FIA

fator que mudará o mercado e contribuirá 
com a força da tecnologia embarcada no 
mercado trazendo novos desafi os para a 
gestão de frotas. Claro que até se populari-
zarem, serão restritos a nichos específi cos, 
mas, com o tempo, farão parte do dia a 
dia. Creio que isso acontecerá na próxima 
década e, já em 2030, teremos um novo 
cenário no Brasil e no mundo. 

Os veículos elétricos são muito mais 
efi cientes e menos poluentes, mas reque-
rem cuidados especiais com relação a sua 
autonomia e durabilidade das baterias. 
Esse novo desafi o quer dizer que as em-
presas precisam planejar e monitorar com 
mais cuidado as suas rotas e os motoristas 
precisam dirigir melhor para conseguirem 
retirar o máximo de autonomia e efi ciência 
dos seus veículos. 

Tenho certeza de que o futuro será muito 
promissor para a telemetria e gestão de 
frotas. Cada vez mais empresas estarão co-
nectadas e buscando viagens mais seguras 
e efi cientes. Pessoas, que são a parte mais 
importante de todo esse processo, terão 
na sua mão ferramentas poderosas para 
analisar as informações e as tomadas de 
decisões serão mais assertivas, tornando 
a telemetria veicular uma verdadeira par-
ceira no dia a dia. 

(*) É Gerente de Produtos e Marketing da MiX 
Telematics Brasil. Na empresa desde 2014, 

o executivo tem como objetivo identifi car as 
necessidades dos clientes em cada segmento de 

atuação e buscar soluções para atendê-las, seja na 
matriz, com parceiros ou soluções de mercado. 

Não sou futurólogo, mas creio que é importante pensar no que encontraremos em nosso caminho nas 
próximas décadas. Isso, sem dúvida, faz parte da estratégia de negócios de pessoas e empresas, que 
buscam estar sempre à frente do mercado e, assim facilitar e otimizar a vida de pessoas em todo o 
planeta

Entenda a importância de alinhar
digitalização e Lean Seis Sigma

A indústria 4.0 e sua digitalização po-
dem trazer ainda mais benefícios ao ne-
gócio quando alinhadas às metodologias 
de Lean Seis Sigma. A possibilidade de 
acelerar o processo de melhoria contínua 
é uma das principais razões para isso.

Um exemplo de como isso acontece é o 
mapa do fl uxo de valor desenvolvido por 
meio do trabalho de kaizen, que identifi ca 
oportunidades reais de aprimoramento 
vindas de quem mais entende do proces-
so: o chão de fábrica. Diante disso, o ideal 
é que as empresas eduquem sua força 
de trabalho para pensar nas tecnologias 
voltadas para a Indústria 4.0 como uma 
forma de apoiar os times de kaizen na 
identifi cação de aplicações práticas, o 
que pode acabar levando a uma reavalia-
ção completa do mapa de fl uxo de valor, 
incluindo a substituição de processos 
baseados em papel por sistemas digitais.

Como a indústria 4.0 e o Lean Seis 

Sigma se complementam?

Metodologias Lean não são novidade na 
indústria – pelo contrário, são parte da 
cultura de boa parte da indústria desde 
os anos 1990. Hoje é cada vez maior o 
número de indústrias em todo o mundo 
que contam com algum programa de 
melhoria contínua baseado em Lean 
Seis Sigma.

A adoção de novas tecnologias de digi-
talização, parte fundamental da Indústria 
4.0, pode se tornar mais sustentável 
e relevante para o negócio se ocorrer 

digitais e dispositivos móveis.
Ao mesmo tempo, decisões relacio-

nadas a mudanças mais radicais, que 
envolvam a criação de novos processos 
e modelos de negócio, por exemplo, tam-
bém se benefi ciam da união do Lean Seis 
Sigma e da Indústria 4.0. Muitas vezes, 
tecnologias relacionadas à digitalização 
permitem uma transformação que, ainda 
que radical, pode ser muito benéfi ca – é 
o caso, por exemplo, da substituição do 
modelo de compra de ativos industriais 
pelo de locação com a defi nição de SLA de 
monitoramento de condição e analytics 
para manutenção preditiva.

Digitalização impulsiona processos 

de melhoria contínua

Tecnologias associadas à Indústria 4.0 
também incluem a coleta e a análise de 
dados, fator importante para dar mais 
velocidade à avaliação pelas equipes de 
kaizen, que frequentemente se sentem 
frustradas pela falta de dados para aná-
lise, difi cultando o progresso – especial-
mente quando falamos em Seis Sigma.

Tecnologias como a coleta automati-
zada de dados com internet das coisas, 
gestão de dados em plataformas na 
nuvem e analytics avançados para a 
identifi cação de problemas são alguns 
dos recursos que dão mais velocidade 
aos programas de melhoria contínua.

(Fonte: Gilberto Strafacci, Diretor de Operações
do Setec Consulting Group)

de forma alinhada a uma cultura Lean 
Seis Sigma. Isso acontece porque o time 
de Lean Seis Sigma é responsável por 
examinar os processos para identifi car 
e implementar melhorias, o que pode 
envolver a eliminação de desperdícios 
ou a incorporação de novas tecnologias 
que não existiam quando o processo foi 
estabelecido.

Sempre que um problema de qualidade 
é identifi cado, o Seis Sigma oferece uma 
metodologia para análise baseada em da-
dos para identifi car e quantifi car os tipos 
de erros, identifi cando as causas-raiz e 
implementando melhorias para reduzir 
a possibilidade de erros.

Assim como o Lean, a Indústria 4.0 
também foca em processos de negócios, 
envolvendo a automação de processos e 
a troca de dados por meio de tecnologias 
como Internet das Coisas, computação 
na nuvem, analytics, machine learning 
e inteligência artifi cial. Também pode-
mos considerar como parte da indústria 
4.0 tecnologias ainda mais novas como 
escaneamento 3D, manufatura aditiva, 
blockchain, realidade aumentada e rea-
lidade virtual.

Ao aplicar tecnologias associadas à 
Indústria 4.0, é possível melhorar drasti-
camente processos de negócio existentes, 
e a taxa de sucesso é ainda maior quando 
as decisões são apoiadas em um mapa de 
fl uxo de valor. Isso inclui a digitalização, 
como a substituição de processos ba-
seados em papel por fl uxos de trabalho 
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D - Apoio ao Empreendedor
Com 125 anos completos no último dia 7, a Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) encerra mais um ano de trabalho acumulando ações 
pelo empreendedorismo brasileiro. Seu presidente, Alfredo Cotait Neto, 
relembra os momentos mais importantes na trajetória da entidade. Loca-
lizada no Centro Velho, onde surgiram os primeiros pontos comerciais, 
no triângulo formado pelas ruas Direita, 15 de Novembro e São Bento, a 
sede da Associação surgiu como um ponto de apoio para fomentar novos 
negócios e assistir a comerciantes locais. Em seus anos de história, é 
considerada a voz do empreendedor paulistano. 

E - Segurança da Informação
Os talentos de um hacker não são aprendidos em faculdades e, quando 
as empresas precisam desses profi ssionais, não os encontram em sites de 
emprego. Para suprir a necessidade desse mercado, nasceu a plataforma 
do Hackafl ag Academy, que oferece cursos no modelo EAD 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 técnicas essenciais e, 
com isso, encontrarem oportunidades de trabalhar dentro de empresas. 
Saiba mais em: (https://www.hackafl ag.com.br/academy.html).

F -  Jockey de São Vicente
Importante palco do turfe brasileiro, o Jockey Club de São Vicente está 
aceitando propostas para arremate. A Zukerman Leilões, referência na 
área, é a empresa responsável pela negociação e receberá propostas 
de interessados até o próximo dia 18, às 13h05. No total, o terreno tem 
mais de 183 mil m², com 14 mil m² de área construída. O complexo é 
constituído por entrada principal, salão, copa/bar, banheiro, arquiban-
cada, paddock, administração, área de estábulo, portaria de serviço, 
pistas de corrida e equitação e restaurante.O leilão é extrajudicial e 
ocorre apenas na modalidade online. Mais informações no site: (www.
zukerman.com.br). 

A - Cursos Gratuitos
O Ampliar, programa de responsabilidade social do Secovi-SP, recebe 
inscrições para cursos profi ssionalizantes. Há vagas para os cursos 
de auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, informática básica, 
assistente de recursos humanos, inglês para iniciantes, auxiliar de cabe-
leireiro, tranças e penteados, depilação, maquiagem, manicure, design 
de sobrancelhas, alongamento de cílios, barbeiro e libras. O interessado 
deve ter renda familiar de até três salários mínimos e estar cursando 
ou ter concluído o ensino regular. Informações: (www.ampliar.org.br), 
tel. (11) 5591-1281.

B - Formação em Cinema
A Associação Brasileira de Cinematografi a (ABC) lançou o sistema ABC 
Cursos de Cinema,com cursos relativos a todo fl uxograma cinemato-
gráfi co, desde a criação de um roteiro até a conservação dos originais 
produzidos, ministrados por um corpo de associados e profi ssionais 
reconhecidos no mercado. Conta com nomes como Walter Lima Jr., os 
diretores de fotografi a Affonso Beato e Walter Carvalho, os diretores de 
arte Cassio Amarante e Marcos Flaksman, a roteirista Julia de Abreu, a 
técnica de som Tide Borges e a editora de som Maria Muricy. Os cursos 
começam em março e as matrículas estarão abertas a partir de janeiro. 
Pré-matrícula através do site: (https://abcinecursos.org.br).

C - Inovação e Sustentabilidade
Estão abertas as inscrições em processo seletivo para a nova turma do 
Master in Business Sustainability, oferecido pelo Campus Sorocaba da 
UFSCar. A oferta é destinada a profi ssionais e lideranças que atuam nas 
mais diversas áreas e objetiva inovar por meio da sustentabilidade. A 
partir das competências desenvolvidas no curso, poderão empreender 
novos modelos de negócios amparados na sustentabilidade como proposta 
de valor, seja em empresas, nos governos, na gestão de organizações 
do Terceiro Setor e em negócios sociais. Pré-inscrições no formulário 
disponível no site (mbsufscar.com).

G - Regras Fiscais 
A Taxation Mind é uma empresa paulista que apresenta soluções em auditoria 
fi scal e planejamento tributário no âmbito administrativo. Foi criada visando 
atender clientes com necessidades relacionadas às áreas fi scal, contábil, 
empresarial e controladoria. Agora, a novidade apresentada pela empresa 
é a utilização do banco de dados da Systax, empresa de inteligência fi scal 
e única a organizar um acervo com 19 milhões de regras tributárias. Essa 
parceria visa entregar rapidez na integração de dados fi scais para seus 
clientes. A Systax produzirá insumos que serão utilizados na prestação de 
serviços da Taxation Mind. Saiba mais em: (www.systax.com.br).

H - Jornalismo na Reuters
O Programa de Treinamento em Jornalismo da Reuters está com inscrições 
abertas até o próximo dia 15.  Os participantes serão selecionados até abril. 
É voltado para graduados em jornalismo que participarão durante nove 
meses de um treinamento intensivo. O primeiro mês será na redação da 
Reuters em Londres e os outros oito meses em um dos seguintes países: 
China, Cingapura, Reino Unido, México, África do Sul, Egito, Líbano ou 
Emirados Árabes Unidos. O programa dará a oportunidade ao profi ssional 
de se tornar um correspondente da equipe ou jornalista em vídeo. Mais 
informações: (https://www.thomsonreuters.com/en/careers.html).

I - Startups em Início
A aceleradora Overdrives, que é investida pela Ser Educacional, acaba de 
abrir inscrições para novo programa de aceleração. As startups interessadas 
em participar terão até o dia 12 de janeiro para submeter os seus projetos 
pelo site (9http://www.overdrives.com.br). O foco são empresas em início de 
tração, ou seja, com produto inicial no mercado e primeiros clientes em uso. 
O programa acontecerá na cidade de Recife e startups de qualquer região 
do Brasil e voltadas a qualquer segmento podem se inscrever. O programa 
selecionará startups para estarem 6 meses em ritmo intenso de aceleração. 

J - Financiamento Empresarial 
O Banco Sofi sa, primeiro a lançar um banco 100% digital, cria um novo 
segmento para atender pessoas jurídicas. A nova área, chamada Smart, 
oferece linhas de crédito para empresas que faturam entre R$ 10 milhões 
e R$ 50 milhões por ano, com rapidez e praticidade. Vai ao encontro 
das necessidades do cliente, combinando tecnologia com atendimento 
personalizado que permite conceder limites de credito pré-aprovados 
já no primeiro contato. O modelo utiliza-se de um sistema baseado em 
inteligência artifi cial e modelagens estatísticas para mapear os clientes 
e gerar leads qualifi cados. Mais informações: (www.sofi sadireto.com.br).

D - Apoio ao Empreendedor
Com 125 anos completos no último dia 7, a Associação Comercial de 

A - Cursos Gratuitos
O Ampliar, programa de responsabilidade social do Secovi-SP, recebe 

Como o Instagram 
potencializa o

lucro das empresas 
Uma rede social nunca 

foi tão decisiva para o 

faturamento de uma 

empresa

E a chegada do Natal, 
fi nal do ano e o período 
de festas pode ser um 

pontapé para o universo cor-
porativo entender o potencial 
de outros canais para alavancar 
as vendas. 

Se antes o consumidor an-
dava pelas ruas para pesquisar 
detalhes de um produto e pro-
duzia listas comparativas de 
preços, hoje, a era digital trans-
formou esse comportamento, 
dando a ele mais segurança e 
comodidade antes de fechar 
um negócio. 

Com as barreiras de espaço 
e tempo rompidas, agora o 
cliente fi ca livre para navegar 
por mares de novas possibi-
lidades. E não preciso dizer 
que o Instagram tem um papel 
fundamental nisso, afi nal, o 
despertar do interesse e do de-
sejo do consumidor sempre es-
teve relacionado ao sentido da 
visão, portanto, nada melhor 
que um canal essencialmente 
visual para elevar o lucro. 

Embora as vendas conven-
cionais, tanto por lojas físicas 
como em sites de e-commerce 
funcionem de um modo satis-
fatório, vale a pena arriscar em 
uma rede social. Como ponto 
de vantagem estão as telas de 
computadores e smartphones 
que se tornaram vitrines vivas 
tanto para serviços e produtos, 

quanto para os chamados in-
foprodutores (produtores de 
conteúdos). 

A verdade é que com o Ins-
tagram fi ca mais fácil trazer 
a essência e o propósito do 
negócio. Além da rede ser um 
canal democrático e de baixo 
custo, ele é mais efi ciente, 
capaz de atrair novos clientes 
e aproximar a relação de em-
presa e consumidor, ideias que 
tornam ele uma janela para um 
mundo ainda mais conectado - 
um verdadeiro caminho para, 
principalmente, pequenos e 
médios negócios entrarem no 
mundo digital. 

Um bom exercício, portanto, 
é se colocar no lugar do cliente 
e iniciar essa conexão em rede. 
Meu propósito é auxiliar essa 
entrada das marcas em outros 
canais, sobretudo das redes 
sociais, porque é preciso seguir 
as tendências tecnológicas, só 
assim serão capazes de se po-
sicionarem e se consolidarem 
em uma era digital, totalmente 
transformada e conectada. 

Então, seja por um perfi l, 
pelo Shopping Instagram, 
IGTV, Close Friends ou uma 
conta corporativa, dê o primei-
ro passo, porque por mais que 
uma compra não seja fechada 
nesses canais, essa rede é a 
nova protagonista que poten-
cializa o tão sonhado aumento 
de lucro e a fi delização dos 
clientes. 

(*) - É CEO do Bume, plataforma de 
gestão, marketing e vendas nas redes 

sociais (https://bume.com/).

Michel Ank (*)

Terminal 
Marítimo de 
Fortaleza vai 
ser leiloado

O Terminal Marítimo de 
Passageiros de Fortaleza, no 
Porto de Mucuripe, que inte-
gra o Programa de Parcerias 
de Investimentos do governo 
federal (PPI), vai a leilão em 
março. Segundo o Ministério 
do Turismo, serão arrendados 
à iniciativa privada a estrutura 
destinada à movimentação de 
passageiros e a área de esta-
cionamento.

O ministro Marcelo Álvaro 
Antônio disse que o leilão 
permitirá uma melhor estrutu-
ração do local, essencial para o 
desenvolvimento do mercado 
de viagens. “Precisamos dar 
condições aos navios de apor-
tarem e conseguirem fazer com 
que os turistas tenham acesso 
às cidades na costa brasileira. 
Isso é fundamental para girar a 
economia”.

A Companhia Docas do Ce-
ará, que administra o Porto de 
Mucuripe, estima que, após o 
arrendamento, a movimenta-
ção de passageiros no terminal 
aumentará cerca de 50%. “Pas-
samos a responsabilidade a um 
ente privado, que vai focar na 
administração do espaço e, com 
isso, conseguiremos dedicar 
mais esforços ao transporte 
de cargas”, disse a diretora-
-presidente da Docas do Ceará, 
Mayhara Chaves (ABr).

PEP do ICMS vai até o próximo dia 15 
Os contribuintes com dívidas de ICMS têm até domingo 

(15), para aderir ao Programa Especial de Parcelamento 
(PEP) do ICMS,  com redução nos valores de multas 
e juros. Desde a abertura do programa, em 7/11, a Se-
cretaria da Fazenda já contabilizou a adesão de 7.113 
empresas ao programa, que celebraram acordos para o 

pagamento de débitos que somam R$ 4.158.744.403,97. 
Esse resultado já ultrapassa em mais de 32% a expecta-
tiva inicial do Governo, que era de uma arrecadação de 
R$ 3,1 bilhões. Somente em pagamentos à vista, devem 
ser arrecadados mais de R$ 1 bilhão ainda neste ano. 
Para aderir, o contribuinte deverá acessar o endereço 
eletrônico (www.pepdoicms.sp.gov.br).

O crescimento da produtividade 
no mercado de trabalho nacional, 
no período de 1995 a 2018, foi de 
apenas 1%, infl uenciado pelo setor 
de serviços, que responde por 
70% das horas trabalhadas e do 
emprego. A estimativa é que, para 
este ano, a produtividade média 
deve recuar 0,7%. O estudo foi 
divulgado pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

O trabalho levou em considera-
ção o total de horas trabalhadas e 
a redução de jornada, em vez da 
população ocupada. “Fizemos um 
ajuste mais fi no, mas o resultado 
é ruim”, disse a economista Silvia 
Matos, coordenadora do Boletim 

Macro do Ibre/FGV, e uma das 
autoras do estudo. De acordo com 
o estudo, somente por meio da 
elevação da produtividade do tra-
balhador se conseguirá aumentar 
a renda per capita, e gerar cresci-
mento sustentável no país. 

Dos setores econômicos anali-
sados nos últimos 23 anos, apenas 
a agropecuária manteve a produ-
tividade por hora trabalhada em 
alta, com pico de 7,5% no período 
de 2007 a 2013, e média de 6,8% 
entre 1995 e 2018, apesar de ser um 
“setor que emprega cada vez menos 
gente”. Na indústria, a produtivi-
dade agregada mostrou queda de 
0,2% nos últimos 23 anos (ABr).

O varejo também teve altas 
de 0,4% na média móvel 
trimestral, de 4,2% na 

comparação com outubro do 
ano passado, 1,6% no acu-
mulado do ano e de 1,8% no 
acumulado de 12 meses.

Seis das oito atividades pes-
quisadas tiveram aumento do 
volume de vendas: equipamentos 
e material para escritório, infor-
mática e comunicação (5,3%), 
combustíveis e lubrificantes 
(1,7%), artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfu-
maria e cosméticos (1,2%), mó-
veis e eletrodomésticos (0,9%), 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (0,3%) e tecidos, 
vestuário e calçados (0,2%).

Por outro lado, tiveram que-
das os setores de supermer-
cados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-0,1%) e de 
livros, jornais, revistas e pape-
laria (-1,1%). Considerando-se 
o varejo ampliado, que inclui 
ainda os setores de materiais 

O varejo teve alta de 1,6% no acumulado do ano.

Cada vez mais, os brasileiros 
têm se rendido ao famoso 
‘Amigo Secreto’, também co-
nhecido como ‘Amigo Oculto’, 
para comemorar as festas de 
fi m de ano. Um levantamento 
feito pela Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que, este ano, 
42% dos consumidores que 
vão presentar no Natal devem 
aderir à brincadeira. Com isso, 
a previsão é de que cerca de 
R$ 7,5 bilhões sejam injetados 
na economia.

Estima-se ainda que 66,3 
milhões de pessoas participem 
de pelo menos algum `Amigo 
Secreto´ no trabalho ou na 
família. Metade (49%) dos 
entrevistados pretendem par-
ticipar de apenas um evento e 
outros 39% de dois. A maioria 
(72%) realizará a brincadeira 
entre os familiares, seguidos 
daqueles que farão o amigo 
secreto entre amigos (38%) 
e colegas de trabalho (29%).

Em média, os consumidores 
ouvidos pretendem gastar 
R$ 67,70 com cada presen-

Cerca de 66,3 milhões de pessoas participem de pelo menos 

algum ‘Amigo Secreto´ no trabalho ou na família.
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Comércio varejista registra a sexta 
alta consecutiva em outubro

O volume de vendas do comércio varejista teve um aumento de 0,1% na passagem de setembro para 
outubro. Segundo dados da pesquisa divulgados ontem (11) pelo IBGE, é a sexta alta consecutiva do 
índice, que acumula crescimento de 2,7% no período

de construção e venda de veí-
culos e peças, houve um cres-
cimento de 0,8% de setembro 
para outubro. Os materiais de 
construção tiveram alta de 2,1% 
e os veículos e peças, de 2,4%.

O varejo ampliado também 
altas na média móvel trimestral 
(0,7%), na comparação com 
outubro de 2018 (5,6%), no 

acumulado do ano (3,8%) e no 
acumulado de 12 meses (3,8%).

A receita nominal do varejo 
cresceu 0,5% na comparação 
com setembro deste ano, 5,2% 
na comparação com outubro 
de 2018, 0,4% na média móvel 
trimestral, 4,7% no acumulado 
do ano e 5% no acumulado de 
12 meses.

No varejo ampliado, a receita 
nominal também cresceu nos 
cinco tipos de comparação: 
1,1% na comparação com se-
tembro, 0,8% na média móvel 
trimestral, 6,6% na comparação 
com outubro do ano passado, 
6,4% no acumulado do ano 
e 6,4% no acumulado de 12 
meses (ABr).

Amigo secreto deve movimentar 
R$ 7,5 bilhões na economia

te, sendo que 44% planejam 
desembolsar até R$ 50,00 — o 
que aumenta para 53% entre 
as mulheres e 49% nas classes 
C e D. “O amigo secreto parece 
nunca sair de moda entre os 
brasileiros. É uma brincadeira 
democrática e uma ótima alter-
nativa em tempos de orçamento 
apertado”, explica o educador 
fi nanceiro do SPC Brasil, José 
Vignoli.

Aqueles que optaram por fi car 

de fora desse tipo de evento 
somam 40% dos entrevista-
dos, ao passo que 17% ainda 
não decidiram. Considerando 
os que não participarão desse 
tipo de confraternização, 48% 
garantem não gostar da brin-
cadeira. Outros 35% disseram 
que parentes, amigos e colegas 
de trabalho não têm costume 
de fazer ̀Amigo Secreto´ e 17% 
alegam não ter dinheiro (AI/
CNDL/SPCBrasil).

Estudo da FGV aponta 
baixa produtividade no país
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Governos passam,
o Mercosul fi ca

O Mercosul nasceu da 

reaproximação entre 

Brasil e Argentina, 

ao fi m das ditaduras 

militares

Até então, predominava a 
rivalidade, ao ponto de 
os argentinos acharem 

que o Brasil estaria escon-
dendo um programa de armas 
nucleares. Os Presidentes 
Sarney e Alfonsín selaram um 
acordo, no fi nal dos anos 80, 
que colocou fi m à desconfi ança 
recíproca.

Com o Tratado de Assunção 
(1991), que incluiu Paraguai 
e Uruguai, os quatro países se 
tornaram grandes parceiros 
comerciais. 

As trocas de produtos entre 
eles se multiplicaram por nove, 
e isso benefi ciou e muito o 
Brasil. Na relação com a Ar-
gentina, nosso terceiro maior 
parceiro comercial, o país 
manteve constantes superávits 
nos últimos dez anos. Mas o 
Mercosul é muito mais do que 
comércio. Em 1998 foi ado-
tado o Protocolo de Ushuaia 
sobre democracia. O objetivo 
é proteger os países membros 
de rupturas democráticas, ao 
possibilitar a suspensão daque-
les que não respeitem o estado 
democrático de direito. 

Em 2007, para reduzir as 
assimetrias e melhorar a 
infraestrutura regional, foi 
criado o Focem - Fundo para 
Convergência Estrutural do 
Mercosul. Já foram investidos 
US$ 1,4 bilhão em mais de 40 
projetos nas áreas de trans-
porte, saneamento, energia, 
saúde e moradia. O Mercosul 
também benefi cia diretamente 
as pessoas. É possível obter 
uma residência temporária 
em outro país membro, bas-
tando não ter antecedentes 
criminais. 

Essa medida facilita a cir-
culação de pessoas, inclusive 
muitos brasileiros que es-
tudam, trabalham ou fazem 
negócios com os vizinhos. 
Para se fazer turismo, basta 

apresentar o RG. Ainda, quem 
trabalha em qualquer país do 
Mercosul tem acesso à segu-
ridade social, o que possibilita 
contabilizar tempo de serviço 
para a aposentadoria.

Ademais, foi criado um 
sistema de acreditação de 
cursos superiores. Tentou-
-se criar também um sistema 
de mobilidade acadêmica. 
Nesse sentido, penso que se 
avançou pouco, o que é uma 
lástima, pois uma das melhores 
maneiras de se criar laços de 
integração entre os povos se dá 
por meio da educação. 

Por fi m, após vinte anos de 
negociações, finalmente se 
alcançou um acordo Mercosul-
-União Europeia. Apesar das 
difi culdades que deve enfren-
tar para ratifi cação na Europa, 
tanto por interesses comerciais 
próprios, quanto pela imagem 
que o Brasil tem passado em 
termos de (desconstrução da) 
proteção ambiental, o acordo 
traz avanços. 

Segundo estimativas, inves-
timentos europeus no Brasil 
poderiam chegar aos US$ 113 
bilhões em 15 anos. Portanto, 
jogar fora essa construção his-
tórica que, além de econômica, 
é também geoestratégica, 
política, social e cultural, para 
nos aventurarmos isolados na 
América do Sul, pensando ape-
nas no nosso próprio interesse, 
seria um grande retrocesso. 

Os governantes do con-
tinente precisam aprender 
a distinguir Estados de go-
vernos, e não deixar que 
suas preferências ideológicas 
afetem o relacionamento de 
longo prazo, cuidadosamente 
arquitetado e com interesses 
mútuos e complementares, 
entre nações amigas. 

E o mesmo valeria para a 
Unasul, que em vez de even-
tualmente reformulada, foi 
tristemente abandonada, para 
se começar tudo do zero.

 
(*) - Advogado, pesquisador, 

consultor internacional, é doutor 
em Direito Internacional pela USP, 
e professor da Escola de Direito e 
Ciências Sociais da Universidade 

Positivo.

Thiago Assunção (*)

A deputada Joice Hassel-
mann (SP) foi escolhida como 
a nova líder do PSL na Câmara. 
Ela assume o cargo após a sus-
pensão de Eduardo Bolsonaro 
(SP). A decisão de suspender 
Eduardo e de mais 13 deputa-
dos do partido foi recebida pelo 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia. Na decisão, o partido 
aplicou diferentes penas de 
suspensão que variam de três 
a 12 meses.

A bancada do partido decidiu 
colocar Joice como líder duran-
te reunião e confi rmada pela 
Secretaria-Geral da Mesa da Câ-
mara ontem (11). A secretaria 
recebeu uma lista com 22 assi-
naturas ofi cializando o nome da 
deputada. Com a suspensão, os 
deputados fi cam afastados do 
exercício de funções de lideran-
ça ou vice-liderança, bem como 

Joice Hasselmann foi escolhida como a nova líder do PSL.

O texto segue para sanção 
presidencial. A proposta 
aprovada foi um subs-

titutivo do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) ao 
texto original enviado pelo 
Poder Executivo, ao qual foram 
incorporadas 326 emendas. No 
total foram apresentadas 542 
emendas. O Plano Plurianual 
estabelece, de forma regionali-
zada, as diretrizes, os objetivos 
e as metas da administração pú-
blica para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes, e 
para as relativas aos programas 
de duração continuada. As de-
mais leis orçamentárias (como a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária Anual) 
seguem as linhas gerais do PPA.

No total, a proposta do 
governo Bolsonaro represen-
ta ações no valor de R$ 6,8 
trilhões no período de quatro 
anos e estabelece cinco eixos 
principais — econômico, social, 

Texto segue para sanção presidencial e prevê ações de R$ 6,8 trilhões.

As Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Agricultura do 
Senado aprovaram ontem (11), 
projeto que facilita a aquisição 
de terras por pessoas físicas e 
jurídicas estrangeiras. O proje-
to que regulamenta o artigo 190 
da Constituição federal, segue 
agora para a análise da CCJ, 
que terá decisão terminativa. 

De autoria do senador Irajá 
(PSD-TO), o projeto tem o obje-
tivo de estimular a economia no 
campo e foi batizado pelo autor 
de “Terra para + Empregos + 
Alimentos”. A venda de terras 
a estrangeiros é motivo de 
controvérsia há décadas, con-
forme estudo da Consultoria do 
Senado. O projeto revoga a lei 
que regula a aquisição de imó-
vel rural por estrangeiros, que 
prevê uma série de restrições 
para que eles possam adquirir 
terras no Brasil.

Na década de 1990, a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) emi-

tiu pareces que permitiram a 
companhias nacionais com con-
trole estrangeiro e empresas de 
fora com participação brasileira 
adquirir propriedades sem es-
sas restrições, mas em 2010, a 
AGU reviu esse entendimento 
e retomou os parâmetros da lei 
de 1971, o que limitou o acesso 
de estrangeiros à propriedade 
fundiária nacional.

O texto estipula que a soma 
das áreas rurais pertencentes 
e arrendadas a pessoas es-
trangeiras não poderá ultra-
passar 25% da superfície dos 
municípios onde se situem. A 
aquisição de terras na região 
do bioma amazônico e áreas 
de fronteiras dependerão do 
aval do Conselho de Defesa 
Nacional. A compra de terras 
por investidores internacionais 
pode atrair investimentos ao 
país de cerca de R$ 50 bilhões 
por ano, conforme cálculos do 
senador Irajá (Ag.Senado).

Autor, Irajá, e relator, Rodrigo Pacheco, comemoram

a aprovação do projeto.

A CCJ do Senado aprovou 
ontem (11) um projeto que ins-
titui a  Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, de expedição 
gratuita que será encaminhado 
ao Plenário em regime de urgên-
cia. O documento visa a` garantia 
de atenção integral, pronto aten-
dimento e prioridade no acesso 
a serviços públicos e privados, 
em especial nas áreas de saúde, 
educação e assistência social.

A carteira será expedida pelos 
órgãos responsáveis pela execu-
ção da política de proteção dos 
direitos da pessoa com trans-
torno do espectro autista dos 
estados e municípios, mediante 
requerimento acompanhado de 

relatório médico, com indicação 
do código da Classificação Esta-
tística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados a` 
Saúde (CID).

O projeto também obriga os 
cinemas a reservar uma sessão 
mensal destinada a pessoas com 
transtorno do espectro autista, 
devendo a sala de exibição ofere-
cer os recursos de acessibilidade 
necessários. O projeto contou 
com o voto favorável do relator, 
senador Luis Carlos Heinze (PP-
-RS). De autoria da deputada Re-
jane Dias (PT-PI), o texto já havia 
sido aprovado na Comissão de 
Direitos Humanos, sob a relatoria 
da senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS) - (Ag.Senado).

A CCJ do Senado apro-
vou proposta que permite 
a dispensa de licitação para 
contratação de serviços ju-
rídicos e de contabilidade 
pela administração pública. 
Pela proposta, os serviços 
do advogado e do contador 
são, por natureza, técnicos e 
singulares, se for comprovada 
a notória especialização. O 
projeto defi ne a notória espe-
cialização, quando o trabalho é 
o mais adequado ao contrato, 
pela especialidade decorren-
te de desempenho anterior, 
estudos e experiência, entre 
outros requisitos.

A legislação atual determi-
na que a licitação é inexigível 
em casos em que a compe-
tição é impossível, como 
quando é requerida notória 
especialização para realiza-
ção do contrato. Apresentado 
pelo deputado Efraim Filho 
(DEM-PB), o projeto recebeu 
voto favorável, com emenda 
de redação do relator, o sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB-PB). 

Projeto extingue controvérsia jurídica, argumenta o relator, 

Veneziano Vital do Rêgo.

A Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Rubens 
Otoni (PT-GO), que obriga a União 
e os estados a adotar medidas 
compensatórias aos municípios 
que abrigam unidades prisionais, 
devido aos impactos decorrentes 
dessas instalações. 

As medidas serão fi rmadas por 
meio de convênio entre o ente res-
ponsável pela unidade prisional e o 
município, com recursos oriundos 
do Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen). O fundo deverá des-
tinar, pelo menos, 1% do custo 
total de implantação da unidade 
prisional e, anualmente, 0,5% das 
despesas totais necessárias para 
sua manutenção.

O dinheiro recebido pelos mu-
nicípios deverá ser utilizado na 
ampliação da oferta de serviços 
públicos e na compensação por 
eventual perda de receita mu-
nicipal. Para bancar as medidas 
compensatórias, o texto permite 
que até 20% dos recursos prove-
nientes das loterias, que hoje são 
destinados ao Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP), sejam 
repassados ao Funpen.

O texto estabelece ainda que 
as medidas compensatórias serão 
geridas por um órgão técnico cole-
giado com representação paritária 
entre o responsável pela unidade 
prisional e o município afetado, ga-
rantida a participação do Ministério 
Público local (Ag.Câmara).

Repercute a 
cassação do 
mandato de 
Juíza Selma 

pelo TSE
A decisão do TSE de cas-

sar o mandato da senadora 
Juíza Selma (Podemos-MT) 
repercutiu entre os inte-
grantes da CCJ no Senado. 
Parlamentares saíram em 
defesa da colega, acusada 
de uso de caixa 2 e de abuso 
poder econômico. Juíza Sel-
ma teve o mandato cassado 
por 6 votos a 1. 

O Major Olimpio (PSL-SP) 
disse que a parlamentar 
“transborda credibilidade” 
e está sendo vítima de uma 
“sórdida conspiração” por 
sua atuação fi rme contra 
corruptos poderosos de 
Mato Grosso enquanto era 
magistrada. Segundo ele, o 
julgamento ocorreu de uma 
forma e rapidez sem prece-
dentes na história eleitoral 
do país. O senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR), por sua 
vez, disse que a senadora é 
muito maior que um even-
tual erro histórico que possa 
retirá-la da vida pública.

Para ele, Selma é uma “for-
taleza de decência, dignida-
de e coragem”. Ele destacou 
a posição, no julgamento 
pelo TSE, do ministro Luiz 
Edson Fachin, que abriu 
divergência e foi o único voto 
contrário à cassação. Lasier 
Martins (Podemos-RS) foi 
outro que se mostrou indig-
nado, afi rmando acreditar 
que a questão não está to-
talmente resolvida, diante 
da possibilidade de recurso 
ao STF. 

Além de Juíza Selma, tam-
bém receberam a punição o 
primeiro e a segunda suplen-
te da chapa, Gilberto Possa-
mai e Clerie Mendes. Pre-
valeceu entendimento do 
relator, ministro Og Fer-
nandes, pela manutenção 
da decisão do TRE-MT, que 
já havia condenado o grupo 
em abril. Ficou decidida 
ainda a realização de nova 
eleição para senador em 
Mato Grosso (Ag.Senado).
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Congresso Nacional aprova Plano 
Plurianual para 2020-2023

O Congresso aprovou o projeto do Plano Plurianual (PPA) para o período 2020-2023. No total, estão 
previstos 54 programas, 304 objetivos e 1.136 metas, em ações que totalizam R$ 6,8 trilhões no 
período de quatro anos

infraestrutura, ambiental e ins-
titucional —, mais a estratégia 
de defesa, consubstanciados 
em 13 diretrizes e 15 temas. 
A proposta tinha o objetivo de 
priorizar as políticas públicas 
para a primeira infância. 

Também, destacava como 

investimentos prioritários a 
defesa, o transporte, os recur-
sos hídricos, a saúde, a ciência, 
tecnologia e a comunicação e a 
segurança pública. A previsão 
de variação acumulada da infl a-
ção é de 3,9 em 2020; 3,7 em 
2021 e 2022 e 3,8 em 2023. A 

variação do PIB prevista para 
202 é de 2,2 e de 2,5 para 2021, 
2022 e 2023. O relator manteve 
os critérios de eleição dos proje-
tos prioritários para 2020-2023. 
Mas elevou de R$ 16,5 bilhões 
para R$ 54 bilhões os investi-
mentos previstos (ABr).

Dispensa de licitação para contratação 
de advogados e contadores

Para Veneziano, além de 
louvável, a aprovação do pro-
jeto é oportuna por extinguir 
uma controvérsia jurídica em 
torno das qualificações do 
advogado. Segundo explicou o 
relator, o Conselho Federal da 
OAB ingressou com uma Ação 
junto ao STF, suscitada pela 
ausência de uma posição pa-
cífi ca, legal, sobre a inerência 
da singularidade dos serviços 
advocatícios.

“Muitos profissionais es-
tão sendo condenados pela 
pretensa prática de atos de 
improbidade administrativa, 
depois de terem celebrado 
contrato com entes públicos 
para o simples desempenho 
de atividades que lhes são 
próprias, e em hipóteses em 
que a licitação se afi gura, por 
via de regra, patentemente 
inexigível”, pontuou Venezia-
no no parecer (Ag.Senado).

Projeto facilita venda de 
terras para estrangeiros

Joice Hasselmann é a nova líder do PSL 
na Câmara

fi cam impedidos de orientar a 
bancada em nome do partido. 

Também não poderão par-
ticipar da escolha de líder da 
bancada.

A medida, contudo, não 

atinge os deputados que tive-
rem cargos de presidência ou 
vice-presidência de comissões 
permanentes ou temporárias, 
assim como eventuais vagas no 
Conselho de Ética (ABr).

Compensação para municípios 
que abrigam presídios

Aprovada a carteira de 
identifi cação para autistas
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Até há alguns anos, 

fazer compras 

signifi cava ir a uma 

loja, eventualmente 

folhear um catálogo 

e colocar os produtos 

escolhidos no carrinho.

As compras on-line esta-
vam em ascensão, mas 
o e-commerce ainda não 

era uma plataforma considerada 
relevante pelos consumidores. 
Pouco tempo depois, uma revo-
lução no jeito de comprar: em 
2018, mais de uma em cada dez 
transações de varejo ocorreram 
on-line, e, dessas, mais de uma 
em cada três foi realizada em um 
dispositivo móvel, aponta um 
estudo da Cognizant. 

Há 10 ou 15 anos, quem pode-
ria prever que 80% de todas as 
transações seriam infl uenciadas 
por uma interação digital? Ou 
que um em cada cinco consumi-
dores americanos teria feito pelo 
menos uma compra ativada por 
voz por meio de assistentes como 
o Amazon Echo ou o Google 
Home?  Muita coisa mudou em 
uma década, e o cenário é ainda 
mais ousado para os próximos 
anos. 

Chegou a vez dos serviços hi-
perpersonalizados, pensados de 
forma pessoal, individualizada. 
Por quê? Porque o novo consu-
midor quer isso. Os compradores 
esperam por experiências cada 
vez mais personalizadas, dire-
cionadas e com curadoria, muita 
curadoria. Esse movimento, é 
claro, fará as lojas relevantes, e 
o consumidor mais fi el. 

Um estudo recente feito pela 
Instapage revelou que 79% dos 
consumidores só estão dispos-
tos a participar de promoções 
que tenham sido pensadas para 
refl etir seus próprios interesses. 
Ou seja, ao fazer compras on-line, 
o cliente quer receber ofertas 
relevantes de produtos que ele 
tenha de fato maior probabilida-
de de comprar. 

No varejo físico, isso poderia, 
por exemplo, signifi car receber 
um alerta de promoções de 
produtos selecionados com base 
no histórico de compras daquele 
consumidor. A ideia aqui é que 
esses alertas não atendam a 
todos ou mesmo a um segmento 
de clientes, e sim a cada indiví-
duo. É isso o que chamamos de 
hiperpersonalização. 

Mas como esse cenário está 
sendo moldado? Por meio de 
ambientes de varejo on-line e 
off-line interativos e altamente 
conectados. O conceito de loja 
física e loja on-line vai mudar. 
E, com a diminuição de espaços 
físicos, tanto em quantidade de 
lojas quanto no tamanho, acredi-
to que esses espaços se tornarão 
uma versão mais tecnológica do 
que existe hoje, com dispositivos 
inteligentes e IoT (Internet das 
Coisas). 

Os varejistas têm coletado 

todos os dados possíveis de seus 
consumidores e estão desenvol-
vendo algoritmos avançados e 
preditivos capazes de transfor-
mar insights orientados por in-
teligência artifi cial em previsões 
e ações recomendadas para o 
cliente fi nal. Com esses dados, 
as marcas conhecerão seus clien-
tes como nunca antes, sendo 
capazes de criar um cadastro 
unifi cado, cenário perfeito para 
a hiperpersonalização. 

A ideia é que as demandas 
e os desejos dos compradores 
sejam previstos, processados e 
atendidos antes de ser solicitados 
conscientemente. É o chamado 
comércio sem cliques. E isso será 
possível graças a um ecossiste-
ma cada vez mais conectado e 
inteligente, com dispositivos e 
sensores capazes de trocar dados 
e individualizar experiências. 

Cabe aqui dizer que a hiperper-
sonalização não é um conceito 
novo. A ideia de disponibilizar 
mercadorias para os gostos e 
preferências de um consumidor 
voltou à tona graças a melhorias 
de tecnologia, que fi zeram com 
que o custo para a implemen-
tação desse processo fi casse 
mais barato. Historicamente, a 
hiperpersonalização era limitada 
a bens e serviços de luxo, baseada 
apenas em solicitações específi -
cas do consumidor. 

Na última década, no entanto, 
a rápida disseminação de dispo-
sitivos digitais, a disponibilidade 
de redes de alta velocidade 
e o aumento da digitalização 
permitiram que cada vez mais 
consumidores deixassem suas 
“pegadas” digitais, voluntaria-
mente ou não. À medida que as 
empresas desenvolvem análises 
sofi sticadas em sua infraestru-
tura na nuvem, esse histórico 
digital dá visibilidade aos padrões 
de pensamento do consumidor 
em tempo real. 

E isso vai permitir que as em-
presas ajustem suas operações 
da cadeia de suprimentos e de va-
lor, encantando seus consumido-
res em um nível individualizado. 
Esse futuro começa já em 2020, 
e tende a avançar rapidamente. 
Estudo da Cognizant estima que 
o tamanho do mercado para a 
hiperpersonalização do varejo 
deve chegar a US$ 3,67 bilhões 
até 2024. 

E as soluções que evoluem 
nesse espaço são mais com-
plexas e mais efi cazes do que 
a simples personalização, pois 
irão além dos dados do cliente. 
A hiperpersonalização mira uma 
jornada instantânea, em que 
compradores poderão adqui-
rir produtos fabricados sob 
medida, e rapidamente, como 
roupas, maquiagens, aromas. 

Tudo criado na hora e de 
acordo com a preferência de 
cada consumidor. E aí, está 
preparado? 

(*) - É Client Service Executive 
Cognizant no Brasil (www.cognizant.

com.br) e @Cognizant. 

2020: o ano da 
hiperpersonalização

Gustavo Pipa (*)
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Empresa deseja alterar o contrato intermitente para indeterminado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMOS EM ACORDO COLETIVO A REPOSIÇÃO DE HORAS PONTES DE 
FERIADOS DO CALENDÁRIO E EXISTE FUNCIONÁRIOS QUE SE NEGAM 
A CUMPRIR AS REPOSIÇÕES, PODEMOS DESCONTAR?

Em se tratando de previsão em acordo coletivo, que vincula a todos 
os trabalhadores, estabelecendo a reposição de horas, a recusa do 
empregado poderá implicar no desconto salarial, bem como medidas 
disciplinares tais como advertência e até suspensão disciplinar.

LIMITES DE ATESTADOS
Quantos atestados um funcionário pode apresentar à empresa por 
mês? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO DENTRO DA ESTABILIDADE
Funcionário que possui estabilidade pode ser demitido quando a 
empresa pretende encerrar as atividades, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO É OBRIGATÓRIO?  
Esclarecemos que sempre que as férias forem concedidas fora do prazo 
previsto no art.134 da CLT, o empregador estará obrigado a pagar em 
dobro a respectiva remuneração. Base Legal – Art.137 da CLT.

FALECIMENTOS DE FAMILIARES
Falecimento de sogra/sogro permite ao funcionário faltar os dois 
dias sem descontos de salário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SENAR
Segurado especial vendeu para produtor rural pessoa física, como reco-
lher a contribuição para previdência e SENAR? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2020, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 28 de novembro de 2019.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 29/11/2019
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC 1SP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

RECEITA
Rendas Sindicais 2.168.946,00
Renda Social 38.418,00
Renda Patrimonial 17.355,00
Total da Receita 2.224.719,00
Imobilização de Capitais 91.477,00
Total Geral 2.316.196,00

DESPESAS
Administração Geral 1.731.323,00
Assistência Social 202.010,00
Despesas Extraordinárias 3.325,00
Total das Despesas 1.936.658,00
Aplicação de Capitais 379.538,00
Total Geral 2.316.196,00

RENDA DIVERSAS
Outras Receitas Sindicais ...................................................................................................   2.168.946,00
RENDA SOCIAL
Mensalidades .....................................................................................................................  18.296,00 
Serviços .............................................................................................................................  20.122,00 38.418,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras ......................................................................................................   17.355,00
DESPESAS .......................................................................................................................   2.224.719,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Desp. c/ Pessoal e Encargos ..............................................................................................  523.183,00 
Serviços de Terceiros - PJ..................................................................................................  80.530,00 
Serviços de Terceiros - PF .................................................................................................  409.786,00 
Despesas Diversas .............................................................................................................  137.229,00 
Materiais Oficina ................................................................................................................  16.201,00
Fundo Amparo Carregador .................................................................................................  482.489,00 
Assistência Médica ............................................................................................................  81.905,00 1.731.323,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Jurídica ...........................................................................................................   202.010,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe .....................................................................................................   3.325,00
TOTAL DO LUCRO BRUTO ..................................................................................  288.061,00

Ability Tecnologia e Serviços S.A. - CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora, Local: 23.09.2019, às 12 horas, na sede, Rua Andre Rovai, nº 355, Bonfi m, Osasco/SP. Presença: totalidade 
do Capital Social. Mesa: Ivan Correa de Toledo, Presidente, Thiago Diniz Silveira Fogaça, Secretário. Deliberações 
Aprovadas: 1. O encerramento das atividades da fi lial situada em Embu/SP, na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, 2445, Lote 
21, Bairro Jardim Vista Alegre, CEP 06807-000, CNPJ/MF 06.127.582/0004-09, com Inscrição Estadual nº 298.129.560.114, 
com Inscrição Municipal nº 201480 e NIRE 35903019140. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Ivan Correa de Toledo e 
Thiago Diniz Silveira Fogaça. JUCESP nº 619.818/19-0 em 02.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EPA

O quadro “Retrato de uma 
Senhora” do célebre pintor 
austríaco Gustav Klimt, que foi 
roubado há 22 anos, pode ter 
sido encontrado na terça-feira 
(10) em Piacenza, na Itália. A 
obra foi encontrada sem querer 
pelos trabalhadores da galeria 
que estavam limpando uma pa-
rede e descobriram um alçapão 
protegido por uma porta de 
chapa metálica. 

Ao abrir, acharam o famoso 
quadro dentro de uma sacola 

Quadro roubado há 
22 anos pode ter sido 
encontrado

Um ataque com carro-bomba 
contra um hospital em cons-
trução perto da base área dos 
Estados Unidos em Bagram, 
ao norte de Cabul, deixou um 
morto e mais de 60 feridos 
ontem (11). De acordo com 
as autoridades locais, entre as 
vítimas há mulheres e crian-
ças. O número de feridos, no 
entanto, é divergente, já que a 
polícia afi rma que mais de 100 
pessoas foram atingidas. 

O atentado teria ocorrido às 
5h55 (horário local), quando 
a maioria das pessoas ainda 
estavam dormindo em suas 
residências. As feridas teriam 
sido provocadas devido “a 
explosão potente que causou 
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A Secretaria de Governo 
Digital do Ministério da 
Economia, contabilizou 

503 serviços com acesso on-
line desde janeiro. Entre os 
serviços estão a emissão da 
carteira de trabalho, solicita-
ção de aposentadoria por tem-
po de contribuição, certifi cado 
internacional de vacinação e 
profi laxia, carteira estudantil 
e carteira de trânsito. 

De acordo com a secretaria, 
os cidadãos já conseguem re-
tirar no mesmo dia o pedido a 
carteira de trabalho. Até en-
tão, o tempo médio de espera 
para receber o documento era 
de 17 dias. Já a aposentadoria 
por tempo de contribuição 
pode ser obtida agora nos ca-
nais do INSS em poucas horas. 
Segundo a secretaria, com os 
resultados desde janeiro, R$ 
1,7 bilhão deixa de ser gasto 
anualmente pelo governo e 
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Acesso digital a serviços públicos 
gera economia de R$ 1,7 bi por ano
O governo federal superou em 20% a meta da transformação digital de serviços públicos neste ano

Meta até 2022 é ter 100% dos serviços do governo online. 

do governo federal. 
O tempo é equivalente a 

mais de um dia inteiro de 
trabalho de toda a população 
economicamente ativa na 
Grande São Paulo. Os servi-
ços transformados este ano 
representam 19 milhões de 
demandas anuais. O governo 
federal oferece quase 3,3 mil 
diferentes serviços à popula-
ção, incluindo a administração 
direta, autarquias e funda-
ções. Neste momento, 53% são 
acessados via online e estão 
agrupados no portal gov.br . 

A aceleração da transforma-
ção digital aproveita a cultura 
de utilização massiva do apa-
relho celular pela população 
brasileira. A meta até 2022 
é ter 100% dos serviços do 
governo federal transforma-
dos em digitais, o que deve 
representar uma economia 
anual de R$ 7 bilhões (ABr).

pela sociedade. 
Quem mais poupa é o ci-

dadão - o equivalente a R$ 
1,38 bilhão - por não perder 
mais tempo de trabalho nem 
pagar pelo deslocamento ou 
por despachantes para agi-
lizar a prestação do serviço. 

A redução da burocracia é 
outro indicador que passou 
este ano a ser contabilizado 
pela Secretaria de Governo 
Digital. A estimativa é de que 
146,8 milhões de horas/ano 
deixam de ser gastas pelas 
pessoas para obter serviços 

Ataque em Cabul deixa um morto e mais de 60 feridos
danos em muitas casas”, se-
gundo informou o governador 
do distrito de Bagram, Abdul 
Shukoor Qudoosi. De acordo 
com o político, a ofensiva foi 
um ataque suicida realizado 
com um carro-bomba e também 
contou com a participação de 
criminosos armados. 

A ação foi defl agrada a 60 km 
da base de Bagram, controlada 
pelas forças americanas. Não 
há vítimas da coalizão e a base 
permanece segura”, afi rmou 
um porta-voz do Exército. Até 
o momento, nenhum grupo 
terrorista assumiu a responsa-
bilidade do ataque, que ocorreu 
em uma área que, no passado, 
era alvo do Talibã (ANSA). Foi um ataque suicida realizado com um carro-bomba. 

Um levantamento feito pela 
Rede Nossa São Paulo, em 
parceria com o Ibope, revelou 
que os paulistanos dão a igre-
jas (42%) e estações de metrô 
(39%) as melhores avaliações 
em termos de mobilidade, 
classificando esses locais 
como ótimos ou bons para o 
deslocamento de pessoas com 
deficiência. 

A pior avaliação vai para 
ruas e calçadas (10%), revela 
a pesquisa Viver em São Pau-
lo: Pessoa com Deficiência, 
que trata da percepção da 
população paulistana sobre a 
qualidade de vida das pessoas 
com deficiência na cidade. 
Garantir a acessibilidade das 
calçadas, semáforos, paradas, 
pontos e terminais de ônibus 
continua sendo apontada 
como a principal medida para 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com deficiência 
em São Paulo, afirmam 26% 
dos pessoas entrevistadas. 

Segundo o levantamento, 
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Paulistanos apontam igrejas e metrô como locais de melhor mobilidade

Paulistanos dão a igrejas (42%) e estações de metrô (39%) as 

melhores avaliações em termos de mobilidade.

dois cada 10 entrevistados 
têm alguma convivência com 
pessoas com deficiência. Des-
sas, 7% vivem com alguém do 
domicílio e 9%, com alguém 
do convívio. Além disso, 6% 
têm alguma deficiência. “Para 
as pessoas com deficiência 
estarem presentes na socie-
dade, a mobilidade é uma 

questão central. Quando se 
pergunta onde estão os maio-
res problemas, a resposta tem  
relação com a mobilidade”, 
diz o coordenador-geral da 
Rede Nossa São Paulo, Jorge 
Abraão.

A pesquisa mostra também 
que o local em que as pessoas 
com deficiência têm maior 

contato com outras pessoas 
são os hospitais (28%). De-
pois, os locais mais citados 
como facilitadores de conta-
tos são o shopping (15%); o 
local de residência (12%) e 
o de trabalho (8%); praças e 
parques (7%); igreja, templo 
religioso, culto (5%); escola, 
universidade (4%); ambiente 
familiar (3%); clubes e acade-
mias (1%); não sabe ou não 
respondeu (17%).

Quando questionados sobre 
os locais onde mais se sofre 
preconceito, o transporte 
aparece em primeiro lugar, 
com 34%, seguido dos es-
paços públicos, com 31%. 
Já hospitais ou postos de 
saúde são citados por 25% 
das pessoas entrevistadas; 
escola ou faculdade, por 18%; 
trabalho, por 14%; ambiente 
familiar, por 11%; e igreja, 
por 6% (ABr).

de plástico. O quadro, que foi 
pintado por Klimt em 1917, pas-
sará por testes para verifi car a 
autenticidade da obra. Massimo 
Ferrari, dono da galeria, afi rmou 
para a emissora “BBC” que tem 
certeza que é a pintura original.

O quadro havia sumido da 
galeria onde foi encontrado no 
dia 22 de fevereiro de 1997. A 
polícia italiana irá investigar se 
foram os ladrões que deixaram 
a obra escondida ou se passou 
por outros locais (ANSA).

Obra de Gustav Klimt foi achada em uma galeria em Piacenza.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDERSON BEZERRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra da Silva e de Maria do Socorro 
da Silva. A pretendente: DENISE SENA DE HOLANDA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1986, residente e 
domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Juarez Menezes de Holanda Junior e de Vera 
Lucia Carneiro Sena de Holanda.

O pretendente: CARLOS SOARES DE ANDRADE, profi ssão: modelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Soares de Andrade e de Zenilda 
da Silva Oliveira. A pretendente: DANIELA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: 
organizadora de eventos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 17/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
José Pereira e de Maria Conceição Oliveira Pereira.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA ROCHA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ascetides Nunes da Silva e de Joana 
Ferreira Rocha da Silva. A pretendente: GILVÂNIA ARAÚJO DE MEDEIROS, profi ssão: 
auxiliar de classe, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio Tinto, PB, data-nascimento: 
21/11/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Paulo de 
Medeiros e de Maria de Fátima Araújo de Medeiros.

O pretendente: CHRISTOPHER ONYEDIKACHI AKPUNONU, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Nnewi, Nigeria, data-nascimento: 03/11/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anthony Akpunonu e de Patient Akpunonu. 
A pretendente: GABRIELA SANTANA DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givanildo Santana da Silva e de Anamilde Maria da Silva.

O pretendente: HELBERT QUEIROZ DOS SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 14/04/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Queiroz dos Santos e de Silvana Sousa dos Santos. A 
pretendente: PRISCILA MENDES SANTOS, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente e domiciliada 
em Santo André, SP, fi lha de Adgemir Silva Santos e de Edna Mendes Santos.

O pretendente: RENAN ALVES DA COSTA LIMA, profi ssão: masseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Americana, SP, data-nascimento: 03/09/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Costa Lima e de Mônica Alves Martins. A 
pretendente: MÁRCIA DA COSTA LIMA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Sossêgo, PB, data-nascimento: 16/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis da Costa Lima e de Maria da Luz Ismael Lima.

O pretendente: JOSE LUCAS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino da Silva e de Maria Jose da Silva. A pretendente: 
ANDRÉIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: viúva, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edimar Soares Cardoso de Oliveira e de Rita de Cassia da Silva Cerqueira.

O pretendente: OLAVO CARLOS PINTO JUNIOR, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1993, residente e domiciliado em neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olavo Carlos Pinto e de Magali Pires de Oliveira Pinto. A 
pretendente: LETICIA THAYNA NUNES ARRUDA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/08/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeferson Vagner Franco Arruda e de 
Lucimeire Ribeiro Nunes.

O pretendente: BRUNO PAULINO DA ROCHA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/06/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Coelho da Rocha e de Maria Aparecida Paulino da Rocha. 
A pretendente: TAINÁ DE OLIVEIRA ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Almeida e de Agar de Oliveira Camargo.

O pretendente: MARCOS PAULO SALLES DIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Domingos Dias e de Sandra Salles de Souza 
Dias. A pretendente: THAYNA SILVA FREIRE TAVARES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wellington Freire Tavares e de Fernanda da Silva.

O pretendente: BLINER ROGER PEREIRA LIMA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de 
expedição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz de Souza e de Vilma 
Pereira Lima de Souza. A pretendente: KAMYLLA RIBEIRO ALBUQUERQUE SANTOS, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 19/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio dos 
Santos e de Aluska Ribeiro de Albuquerque Santos.

O pretendente: DIEGO ALVES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Diadema, SP, data-nascimento: 30/10/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Valter Alves da Silva e de Rosilda Maria Alves. A pretendente: 
LUANA CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Cordeiro da Silva e de Maria do Socorro Soares da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE VALENÇA DOS ANJOS, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 10/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Silva dos Anjos e de Genilce Goes Valença. 
A pretendente: EDVANILZA THAISA DA SILVA PACHECO, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Erenilson dos Santos Pacheco e de 
Rivaneide da Silva Melo.

O pretendente: STAYLER RICHER LOOS MACHADO, profi ssão: gerente de hotelaria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Joinville, SC, data-nascimento: 21/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmor Machado e de Tânia Bárbara Loos 
Emrich Machado. A pretendente: ARYADINI DE OLIVEIRA GOMES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/01/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaildo Veras Gomes e de Ana Paula 
Jorge de Oliveira.

O pretendente: WANDO RODRIGUES GOMES VITAL, profi ssão: laboratorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Joboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 07/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Luiz Vital e de Margarida 
Cabral Gomes. A pretendente: MARIA HELENA BENEVINUTO MARIANO, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Itatira, CE, data-nascimento: 17/11/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mariano da Silva e de 
Valderinha Benevinuto da Silva.

O pretendente: FÁBIO ALVES COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/05/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Costa e de Maria das Dores Alves de Barros Costa. A 
pretendente: REGIANE SOUZA SACRAMENTO, profi ssão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Manaus, AM, data-nascimento: 21/04/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir André Sacramento e de Deuza Souza Sacramento.

O pretendente: WALACE VANDAYK DE FREITAS COSTA, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/03/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Carlos de Freitas Costa e de Fabiana Valerio. 
A pretendente: MAYARA VILELA DA SILVA, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Targino da Silva e de Marília Vilela Guimarães da Silva.

O pretendente: EDERSON LINO DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Lino da Silva e de Regina Helena da Cruz Chagas de Andrande. A 
pretendente: GISELE SOARES LOUZADA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jairo Fernandes Louzada e de Maria de Fatima Soares Louzada.

O pretendente: PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1964, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Benedito Laercio do Nascimento e de Elza de Lourdes Donato 
Nascimento. A pretendente: ADRIANA REGINA DOS SANTOS DELGADO, profi ssão: do 
lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria dos Santos.

O pretendente: ALEX FERNANDO DA SILVA ROCHA, profi ssão: técnico de manutenção 
de proje, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Toni Magalhães Rocha 
e de Arzenilda Moreira da Silva Magalhães Rocha. A pretendente: ELLEN CRISTINA DE 
SOUZA, profi ssão: ferroviária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 15/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner 
Profeta de Souza e de Bernardete de Lourdes de Souza.

O pretendente: EDVALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: copeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Rio Formoso, PE, data-nascimento: 31/07/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Miguel da Silva e de Maria Guiomar da Silva. A preten-
dente: PATRICIA DA SILVA ALVIM, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Messias Teixeira Alvim e de Maria de Lourdes da Silva Alvim.

O pretendente: JOSÉ ADEMAR DE SOUZA JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 25/06/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ademar de Souza e de Francisca Alves da Costa 
Souza. A pretendente: BEATRIZ SANTOS PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gisele Santos Pereira.

O pretendente: DANIEL PHELIPE IBANHEZ, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosangela Aparecida Ibanhez. A pretendente: ISLA 
FERNANDA MARQUES DA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 24/05/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvalton Quirino da Costa e de Valéria Oliveira Marques.

O pretendente: MAURICIO DOMINGUES DIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Dias e de Luzia Domingues Dias. A pretendente: 
ROSANGELA PIOVEZAN, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Faxinal, 
PR, data-nascimento: 18/01/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudio Piovezan e de Antonia Aparecida Marques Piovezan.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1980, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Agostinho da Silva e de Rosely de Campos Silva. A pretendente: 
CELI DA SILVA, profi ssão: lider de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/07/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gilberto Raimundo da Silva e de Maria Jose da Silva.

O pretendente: CHARLES JOSÉ DAVID, profi ssão: funcionário público, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo José David e de Isaura Godoi David. A pretendente: 
CAROLINA GALDINO, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 07/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Benone Emidio Galdino e de Maria do Carmo da Silva Galdino.

O pretendente: FELIPE CAVALCANTE RIBEIRO, profi ssão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Quixeramobim, CE, data-nascimento: 30/07/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lúcio Filho e de Auzenira Cavalcante 
Guimarães. A pretendente: ALESSANDRA DE OLIVEIRA MADRE, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Adalberto Madre Filho e de Marieta 
de Oliveira Madre.

O pretendente: DIEGO MARQUES FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lusia Marques Ferreira. A pretendente: SABINA BARBOSA 
DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: degustadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Romério de Oliveira Lima e de Francisca Antonia de Oliveira.

O pretendente: RAIMUNDO CARLOS, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 22/04/1951, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos e de Julia de Souza Carlos. A pretendente: MARIA 
DE LOURDES NAZARIO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Areia, PB, data-nascimento: 18/09/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Nazário de Brito e de Zenobia Dantas do Nasciemento.

O pretendente: LEONARDO LAZARO DE CARVALHO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Idair Luiz de Carvalho e de Ivone Lazaro dos Santos. 
A pretendente: MICHELLE VITORIA SILVA DE LIMA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia Silva de Lima.

O pretendente: PALOMA MESSIAS DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Pedro da Silva e de Diana Messias dos Santos. A 
pretendente: FERNANDA DE ALMEIDA VIEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Vicente Vieira Filho e de Denise Aparecida de Almeida Vieira.

O pretendente: GUSTAVO MARQUES DIAS SILVA, profi ssão: assistente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1989, residente e domiciliado 
em Poá, SP, fi lho de Jose Ricardo da Silva e de Wilma Marques Dias Silva. A pretendente: IANA 
ZILIO GARCIA COELHO, profi ssão: assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilson Souza Coelho e de Iara Zilio Garcia Coelho.

O pretendente: EMERSON EUCLIDES DOS SANTOS, profi ssão: guarda civil metropolitano, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 20/02/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Firmino dos Santos e de Maria do 
Socorro do Nascimento Santos. A pretendente: SHIRLENE DA SILVA SOBRINHO, profi ssão: 
turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
08/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Flavio Sobrinho 
e de Shirley Souza da Silva.

O pretendente: BRUNO SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: folguista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1990, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gomes do Nascimento e de Joselice Santos Nascimento. 
A pretendente: DÉBORA LIMA DIAS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 11/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos Jesus Dias e de Renivalda Silva de Lima.

O pretendente: MARCELO MENDES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1976, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Euripedes Carlos da Silva e de Dinorah Mendes da Silva. A pretendente: 
OLGA GOMES DE MORAES, profi ssão: demonstradora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino Sebastião de Moraes e de Adeilda Gomes de Moraes.

O pretendente: THIAGO DE OLIVEIRA MENDONÇA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1983, residente e domiciliado na Vila 
Carmosina, São Paulo, SP, fi lho de João Mendonça e de Maria Gildete de Oliveira Mendonça. 
A pretendente: MICHELE DE OLIVEIRA CARVALHO, profi ssão: dentista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Carvaho Filho e de Silvana de Oliveira Carvalho.

O pretendente: JONATTAS SOUSA FARIAS, profi ssão: técnico de qualidade, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 04/12/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Farias e de Irandir Sousa Farias. A 
pretendente: LAUANY ERONITA SILVA SOARES, profi ssão: auxiliar de qualidade, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1999, residente e domiciliada em 
Suzano, SP, fi lha de Osmar Pintos Soares e de Maria Juciane da Silva.

O pretendente: CLEBER GOMES DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eunice Gomes da Silva. A pretendente: ANGELICA BIZERRA DOS 
SANTOS, profi ssão: analista de cobrança, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sidnei Machado dos Santos e de Maria de Lourdes Bizerra dos Santos.

O pretendente: JANDI ALVES DE FIGUEREDO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Miguel, RN, data-nascimento: 29/07/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Alves de Figueredo e de Helena Alves da Silva Figue-
redo. A pretendente: MAILANE SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 21/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Souza Santos e de Girlene dos Santos.

O pretendente: BONIFÁCIO RIBEIRO NETO, profi ssão: auxiliar de emfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Igarapava, SP, data-nascimento: 14/09/1965, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Felisberto Ribeiro e de Maria Aparecida Ribeiro. A 
pretendente: KELI CRISTINA LUCINDO PEDROSO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lucindo Pedroso e de Etelvina Ozoria Pedroso.

O pretendente: LUIZ FERNANDO ARMOND DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: promotor 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Neves de Souza e de 
Maira Sandra Armond de Oliveira. A pretendente: STEFANY DE SOUZA CUNHA, profi ssão: 
operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista da 
Cunha e de Suzete Maria de Souza Cunha.

O pretendente: WAGNER CARDOSO MENDES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1982, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Luiz de Assis Mendes e de Maria Cardoso 
Mendes. A pretendente: HELENA DA SILVA TEOTONIO, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Teotonio Filho e de Damiana Helena da Silva.

O pretendente: AUGUSTO LAERTE RIBEIRO DE SANTANA, profi ssão: mecânico, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Ribeiro de Santana e de Maria Wanda 
Costa de Santana. A pretendente: KARINA TOMAZ GOMES DE SOUSA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Augusto Gomes de Sousa e de 
Miriam Pereira Tomaz de Sousa.

O pretendente: MARCOS VINICIUS MOREIRA DA SILVA, profi ssão: conferenti, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Saúde, BA, data-nascimento: 22/05/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valto Alves da Silva e de Andradina Moreira de 
Oliveira. A pretendente: DAYANE CORDEIRO DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Mendes de Souza e de Ana Cordeiro 
de Souza Santos.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1989, residente e domiciliado nesta Capi-
tal, SP, fi lho de Aldezirio Pereira dos Santos e de Joelma Ferreira dos Santos. A pretendente: 
TATIANE GARCIA, profi ssão: auxiliar de vida escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Garcia e de Antonia Maria Costa Garcia.

O pretendente: MARCIO HELIO TRANQUITELLA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1980, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Romilda Conceição Tranquitella. A pretendente: CLAURIZETE ALVES 
PEREIRA, profi ssão: analista fi scal junior, estado civil: solteira, naturalidade: Palmópolis, MG, 
data-nascimento: 10/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Alves Pereira e de Almerinda Gomes de Souza.

O pretendente: ADEMIR GUILHERMINO LINS, profi ssão: maçariqueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Uruçuca, BA, data-nascimento: 20/06/1976, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Carlindo Lins e de Dolores Guilhermina Lins. A pretendente: 
JOSEANE PEREIRA JORDÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Xique
-Xique, BA, data-nascimento: 16/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Regina Pereira Jordão.

O pretendente: FELIPE ALMEIDA BRANDÃO, profi ssão: designer gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Ayres de Almeida Brandão Júnior e de Luciana 
Simão da Silva Brandão. A pretendente: ELOHINI NIERI CORREA, profi ssão: professora 
de dança, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/09/1997, 
residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Alexandre de Sá Correa e de Fabiana 
de Cássia Nieri Correa.

O pretendente: GIVANILDO RODRIGUES DOS PASSOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito dos Passos e de Balbina 
Rodrigues dos Passos. A pretendente: ANDREA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Sebastião da Silva 
e de Josefa dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 30/09/1952, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Oliveira e de Maria Pereira 
de Souza. A pretendente: GRASIELA MEDEIROS GOMES DA SILVA, profi ssão: ad-
vogada, estado civil: viúva, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/07/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alceu Gomes e de Maria 
Salete Medeiros Gomes.

O pretendente: VINICIUS CLEMENTE MARCONDES, profi ssão: técnico em farmácia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anivaldo Marcondes e de Maria Antonia 
Clemente Marcondes. A pretendente: THAIS CRISTINA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Vanderlei José da Silva e de Cristina da Silva.

O pretendente: JAILTON DOS SANTOS MARQUES, profi ssão: agente dos correios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santo Amaro, BA, data-nascimento: 18/10/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marques e de Teresa 
de Jesus dos Santos. A pretendente: ELAINE MOREIRA DO ESPIRITO SANTOS, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 19/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José do Espirito Santos e de Eliane Moreira Alves.

O pretendente: EKENE EMMANUEL BOSAH, profi ssão: investidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nigeria, data-nascimento: 01/05/1979, residente e domiciliado nesta Ca-
pital, SP, fi lho de Joseh Bosah e de Angelina Bosah. A pretendente: KELLY CRISTINE 
CUSTÓDIO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 20/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cleide Aparecida Custodio.

O pretendente: RAFAEL SIMÕES DA SILVA, profi ssão: assistente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva Filho e de Eliana 
Aparecida Simões de Jesus Silva. A pretendente: JOYCE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonicio Ribeiro da Silva 
e de Gisleide Socorro de Oliveira.

O pretendente: CAIQUE SANTANA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Correia de Oliveira e de 
Adriana Aparecida Santana de Oliveira. A pretendente: BRUNA QUEIROZ DE OLI-
VEIRA, profi ssão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Anderson Luiz de Oliveira e de Ana Paula Barboza Queiroz.

O pretendente: TIAGO MARQUES DA COSTA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Orneide da Costa e de 
Rosemeire Marques Pereira. A pretendente: STEFANY TOMÁS TAVARES DE LIMA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almani Tavares 
de Lima e de Bianca Tomás da Silva.

O pretendente: SILAS DE OLIVEIRA ROCHA, profi ssão: assistinte de compras, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemirio Claudio da Rocha e 
de Shirley de Oliveira da Rocha. A pretendente: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 15/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Domingos dos Santos e de Maria do Carmo da Silva dos Santos.

O pretendente: WESLEY LEANDRO, profi ssão: ajudante de eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Leandro Filho e de Irene Leandro. 
A pretendente: MIDIÃ DE OLIVEIRA ARAUJO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amauri Borges de Araujo e de Cleide 
Felix de Oliveira Araujo.

O pretendente: EDUARDO DE SOUZA FERNANDES, profi ssão: técnico em eletrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 14/05/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amauri Antonio Fernandes 
e de Selma de Souza Fernandes. A pretendente: JULIANA MARIA DOS SANTOS, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/10/1984, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Waldemar 
Rodrigues dos Santos e de Valdelice Maria de Jesus.

O pretendente: WILLIAM PÉTERSON OLBI, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Olbi e de Marcia Aparecida 
de Macedo Olbi. A pretendente: IVONE DIAS DOS SANTOS, profi ssão: programadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cabrobó, PE, data-nascimento: 05/07/1986, residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Antônio Dias da Silva e de Maria Dulce 
Tamarindo Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: AILTON DE ALMEIDA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (29/05/1982), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Alirio Gonçalves e de Antonia 
de Almeida Gonçalves. A pretendente: ADRIANI BRANDT MONTENEGRO, estado civil 
solteira, profi ssão empreendedora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/03/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hernani Correa Montenegro 
e de Antonia Margarida Brandt Montenegro. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: EMERSON DE BRITO VIANA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de déposito, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (24/06/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Antonio Viana e de Iraci So-
ares de Brito Viana. A pretendente: ANGEL CRISTINA TRAMA REIS, estado civil solteira, 
profi ssão dermo consultora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (21/02/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Ribeiro Reis e 
de Karen Cristina Trama.

O pretendente: JOAQUIM DE GODOI, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (29/01/1950), residente e domiciliado 
neste Subdistrito São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Godoi e de Ivonete Domingues de Godoi. 
A pretendente: SOELI GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Garanhuns - PE, no dia (18/06/1968), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Alves dos Santos e de Quiteria Gomes dos Santos.

O pretendente: FELIPE CLETO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de corte, 
nascido em Londres - Inglaterra, no dia (17/11/1990), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mário Rogerio Cleto e de Esther Donegá Bezerra Cleto. 
A pretendente: SHAYENNE SILVA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Santo André - SP (Registrada no 1° Subdistrito do Município de Guarulhos 
- SP), no dia (02/06/1996); residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Jonatas 
Francisco de Paula e de Maria de Lourdes da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do 1° Subdistrito do Município de Guarulhos, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletri-
cista, nascido em Ribeirão Pires - SP, no dia (17/12/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adonato Rodrigues da Silva e de Maria de Lourdes 
Assis Silva. A pretendente: VIVIANE FONSECA BERNARDO DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão agente de apoio, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/11/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Zenildo Bernardo da Silva 
e de Suzana Fonseca Evangelista.

O pretendente: VALMIR CORDEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/06/1978), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivaldo Cordeiro da Silva e de Regina Maria 
Cardoso. A pretendente: MARIA MÁRCIA ELIAS DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Bom Conselho - PE, no dia (14/01/1975), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Elias da Silva e de Maria 
Firmina da Conceição.

O pretendente: RAFAEL TAVARES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
manutenção, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (21/10/1982),  residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evanio de Souza Alves e de Maria de 
Jesus Bentes Tavares Alves. A pretendente: EVÂNIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operacional, nascida em Maraial - PE (Registrada no 2º Ditrito de Sertãozinho 
de Baixo), no dia (02/01/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Heleno José da Silva e de Ivaní do Nascimento Silva.

O pretendente: RODRIGO ALEXANDRE CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante 
patrimonial, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/08/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Terezinha de Jesus Campos. A pretendente: MARTA 
ROSELI DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Campina Grande - PB, no dia (13/03/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Diocleciano Soares dos Santos e de Luiza Umbelina dos Santos.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

São Paulo, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

Refl exões Refl exõesRefl exões
TOME UMA DECISÃO FIRME 

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Antigos padrões, programação e carma é o que 
bloqueia nosso crescimento, desenvolvimento e evo-
lução. As energias recebidas estão nos perturbando 
e nos desestabilizando, para curar e liberar nossos 
antigos padrões, programação e karma. Com esta 
liberação e cura, frequências mais altas de energia 
são capazes de penetrar em nosso sistema energético 
e ativar uma profunda transformação e crescimento. 
Com esse crescimento, somos capazes de expandir 
nossa perspectiva para incluir uma percepção mais 
profunda e consciente do propósito de nossa alma 
neste momento. Este é um momento de avanço ou 
de ruptura. Você escolhe. A vida está fi cando muito 
real à medida que as energias recebidas ativam sua 

estrutura energética e infl amam todos os aspectos 
de sua alma. Todo o seu karma, dor não resolvida, as 
profundas feridas da alma que você carregou por eras, 
tudo o que negou e reprimiu está sendo exposto. Você 
não pode mais ignorar nem negar as alterações neces-
sárias. Agora é a hora de tomar uma decisão fi rme de 
liberar o passado, mudar seus padrões e programação 
e, assim, encontrar uma maneira de parar de reagir à 
vida da mesma maneira antiga. Somente quando você 
libertar sua alma do passado, você poderá realmente 
começar a cumprir seu destino. Muito amor. 

Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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GDO
CARROPIPA

REEMITIR
ANGARIAR
NARRANE

HAEPROF
DETROIAE

CAJARAC
ARNCAPRI

RARARIM
PAGANTEE
AMORGAN
TROAART
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ardor
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para

transporte
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Conta
(uma

história)

Duke
Ellington,
músico de

jazz

Professor
(abrev.)

Abreviatu-
ra de "Jor-  
nal Nacio-
nal" (TV)

(?) Barroso,
composi-

tor
mineiro

Fruto aro-
mático de
sabor mui-
to azedo

Pequena 
embarca-
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motor

Ácido da 
heredita-
riedade

Amon-(?),
músico da
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Lima

Filtro
natural do

sangue

O público
que com-
parece à
bilheteria

Grande
caixa de
tampa
chata

Clama em
alta voz 

(?)
Freeman,

ator 
(EUA)

(?)
nouveau,
estilo de-
corativo

Jogo car-
teado se-
melhante
à canastra

Árvore
urbana
Cidade
mineira

Enviar no-
vamente 

Conseguir
(fundos)
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italiana

Galhadas
de planta

Adestrar
Régua

usada por
tipógrafos
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(sigla)
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se (fut.)

Agência da
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(sigla)

Cavalo de
(?), cilada

grega
(Mit.)

Não é?
(pop.)

Achava
graça
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A Vialaser, rede especia-
lizada em depilação a 
laser, selecionou alguns 

comportamentos que devem 
ser abandonados para acelerar 
o metabolismo e deixar a pele 
bonita e saudável.

1. Má alimentação - A ali-
mentação desequilibrada pode 
refl etir negativamente na pele, 
provocando o aumento dos radi-
cais livres e, consequentemente, 
o envelhecimento precoce. O 
consumo excessivo de alimentos 
com muita gordura ou açúcar 
interfere na oleosidade da pele, 
permitindo o surgimento de 
cravos e espinhas, sem falar na 
temida celulite. Pele mais seca 
do que o normal, rugas e fl acidez 
também podem ser consequên-
cia da má alimentação.

Para manter a pele saudável, 
o ideal é seguir uma alimen-
tação equilibrada, investindo 
nas hortaliças, frutas, legumes 
e cerais integrais. Ricos em 
antioxidantes naturais, esses 
alimentos cuidam da saúde 
da pele de dentro para fora, 
deixando-a renovada.

2. Dormir mal - Noites mal 
dormidas são sinônimo de can-
saço, olheiras e pele opaca. En-
quanto você dorme, seu corpo 
promove uma verdadeira faxina 

Hábitos para você abandonar 
e deixar sua pele saudável

Se você é uma daquelas pessoas que não perdem a oportunidade de comprar um creme novo, mas não vê 
muitos resultados no rosto e no corpo, talvez seja o momento de avaliar alguns hábitos do seu dia a dia. 

Com pequenas alterações na rotina é possível cuidar melhor da pele.

4. Beber pouca água - O 
uso de cremes pode ajudar na 
hidratação da pele, mas para 
garantir a pele saudável, você 
precisa consumir pelo menos 
6 copos de água por dia. Sucos 
artifi ciais, café e refrigerantes 
não entram nessa conta, que 
pode ser incrementada com 
a ingestão de líquidos como 
sucos de frutas ou infusões. 
Com uma ingestão diária regu-
lar de água, além de garantir 
uma pele fi rme e hidratada, 
você também elimina outras 
toxinas prejudiciais e garante 
sua beleza e saúde.

5. Se expor ao sol sem 

protetor solar - O sol emite 
raios UVA e UVB, grandes 
vilões da pele saudável. O 
resultado é o envelhecimento 
precoce, manchas, sardas, 
rugas, pele áspera e, em ca-
sos extremos, o câncer de 
pele. Antes de sair de casa, 
não deixe de aplicar o fi ltro 
solar no rosto e em partes 
mais sensíveis, como pescoço, 
colo e mãos. Com pequenas 
alterações na rotina é possível 
cuidar melhor da pele e dei-
xa-la sempre com um aspecto 
saudável e mais jovial. 

Fonte e mais informações: (www.
vialaserdepilacao.com.br). 

no organismo. Por isso, não dis-
pense uma boa noite de sono. 
Enquanto dormirmos, nosso 
corpo produz hormônios essen-
ciais para a saúde da pele, como 
o hormônio do crescimento e a 
melatonina, responsáveis pelo 
rejuvenescimento das células. 
O recomendável é uma média 
de 7 a 8 horas de sono por dia. 

3. Não remover a maquia-

gem - Você até pode ter uma 
noite de sono reparador, mas 
se costuma esquecer de retirar 

a maquiagem antes de dormir, 
todos os benefícios vão por 
água abaixo. À noite, a pele 
aumenta sua capacidade de 
absorção e qualquer resíduo 
de maquiagem pode permitir a 
proliferação de bactérias e sur-
gimento de rugas. Mesmo quan-
do estiver cansada, não deixe 
de dedicar alguns minutos 
para remover qualquer sujeira 
da pele. Use um removedor de 
maquiagem e enxague o rosto 
com sabão neutro específi co 
para o rosto.
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SAO chefe da Ferrari, Mattia 
Binotto, afirmou que a escu-
deria italiana não precisa de 
mudanças “severas” para a 
temporada de 2020 da Fór-
mula 1. Apesar dos erros es-
tratégicos ao longo de 2019 e 
dos problemas com os pilotos 
Sebastian Vettel e Charles Le-
clerc, Binotto defendeu que 
a Ferrari precisa tirar uma 
lição com os próprios erros.

“Penso que temos de anali-
sar cada erro que cometemos 
como uma lição, de forma a 
melhorar no futuro. A Ferrari 
não necessita de mudanças 
severas, é uma questão de 
experiência. Sempre disse 
que temos uma equipe jovem, 
o importante é garantir que 

Binotto diz que Ferrari não precisa de mudanças ‘severas’
aquilo que aconteceu ao longo 
da temporada tem que ser 
aperfeiçoado”, disse Binotto 
em entrevista ao “Motorsport.
com”.

Na última temporada, a 
Ferrari venceu apenas três 
corridas (Bélgica, Itália e 
Singapura) e novamente ficou 
atrás da rival Mercedes. No 
mundial de pilotos, Leclerc 
ficou com a quarta colocação, 
já Vettel terminou em quinto. 
Aescuderia italiana celebrou 
em 2019 os seus 90 anos de 
história, mas não conquista 
um mundial de F1 desde 2008, 
quando faturou o campeonato 
de construtores. Já o último 
título de pilotos foi com Kimi 
Raikkonen, em 2007(ANSA). Equipe italiana novamente fi cou atrás da Mercedes em 2019. 

Milhares de pessoas apoiadas por 
pelo menos 600 prefeitos italianos se 
reuniram na noite de terça-feira (11) 
nas ruas de Milão, na Itália, para uma 
marcha a favor da senadora vitalícia 
Liliana Segre, sobrevivente do campo 
de extermínio de Auschwitz e vítima de 
ataques de ódio e ameaças de morte. 
Ao som da música “Bella Ciao”, música 
símbolo da resistência italiana contra 
o nazifascismo, a procissão atravessou 
a famosa Galleria Vittorio Emanuele II 
e seguiu até a Piazza Scala. 

O ato foi organizado pela cidade 
de Milão com o auxílio da Associação 
Nacional dos Municípios Italianos, 
da União das Províncias Italianas e 
das Autonomias Locais Italianas e 
contou com a presença de mais de 
600 prefeitos e seus representantes, 
incluindo Beppe Sala (prefeito de Mi-
lão), Federico Pizzarotti (de Parma), 
Leoluca Orlando (de Palermo), Paolo 
Truzzu (de Cagliari), entre outros.

“Há muita música nesta praça, o 
templo da música está ao ar livre hoje. 
Estamos aqui para falar sobre amor 
e não ódio. Deixamos o ódio pelo 
teclado anônimo”, afi rmou Segre, 
no fi nal da marcha. Recentemente, 
o Ministério do Interior da Itália de-
signou uma escolta para proteger a 
senadora, de 89 anos, por causa das 
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Ato a favor de sobrevivente de Auschwitz em Milão

ameaças digitais que tem recebido. 
“O ódio não tem futuro. Hoje à 

noite não há indiferença, mas há 
uma atmosfera festiva, apagamos 
todas as palavras ódio e indiferença 
e nos abraçamos em uma cadeia 
humana que encontra empatia e 
amor nas profundezas do nosso 
ser”, acrescentou a política italia-
na. Nascida em Milão, em 10 de 
setembro de 1930, de uma família 
laica judia, Segre tinha apenas 13 
anos quando foi deportada para 
Auschwitz-Birkenau, na Polônia. 

Ao chegar ao campo de extermínio, 
Segre foi separada do pai, com quem 
não voltaria mais a se reunir. 

Com o número 75.190 tatuado no 
braço, a jovem fez trabalhos força-
dos em uma fábrica de munições e, 
em janeiro de 1945, participou da 
chamada “marcha da morte”, a trans-
ferência de prisioneiros da Polônia 
para a Alemanha. Segre foi libertada 
em maio daquele mesmo ano pelo 
Exército soviético e passou a viver 
com os avós maternos, os únicos 
sobreviventes da família (ANSA).

Liliana Segre tem sido alvo de ameaças e ataques de ódio. 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GUSTAVO RUFINO BRANCO, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, data-nascimento: 02/08/2001, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Maesano Branco e de Leocelma 
Martins da Silva. A pretendente: ASHLEY CACCIN D'ANGELO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/12/1999, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jai D'Angelo Junior e de Silvana Caccin D'Angelo.

O pretendente: MARCO ANDRÉ DINIS PEREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Freguesia de Vizela, Santo Adrião, Conselho de Felgueiras, em Portugal, 
data-nascimento: 13/07/1994, residente e domiciliado em Vizela - Portugal, fi lho de Luís Fer-
nando da Silva Pereira e de Otília Rogéria Dinis Magalhães. A pretendente: AMANDA ALVES 
DA CUNHA, profi ssão: terapeuta holística, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 19/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joel Alves da Cunha Junior e de Rosemeire Aparecida Alves da Cunha.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO ANNUNCIATO FRÓES DUARTE, profi ssão: analista 
de redes de telecom, estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 
28/05/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Antonio 
Fróes Duarte e de Mara Annunciato Fróes Duarte. A pretendente: IRIS AMANDA BELOTO 
PEREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, data-nascimento: 06/02/1998, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Décio João Pereira e de Lilian Beloto Pereira.

O pretendente: JEFFERSON REBELO DA SILVA, profi ssão: analista administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Brasilândia - SP, data-nascimento: 19/01/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Rebelo da Silva e de Givanete dos 
Santos da Silva. A pretendente: PALOMA RUIS BRAGA, profi ssão: auxiliar de direitos autorais, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 21/08/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Martins Braga e de 
Roseli Aparecida Ruis Braga.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DA SILVA, profi ssão: engenheiro mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 08/10/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião da Silva Filho e de Ele-
onora Barros da Silva. A pretendente: VANIA BENTO DOS SANTOS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 23/05/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Bento dos Santos 
e de Ester da Silva Santos.

O pretendente: MATHEUS WESLEY OLIVEIRA, profi ssão: mecânico industrial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte - MG. (Distrito de Venda Nova), data-nascimento: 
20/07/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo do 
Nascimento Oliveira e de Dalva Nancy da Silva Oliveira. A pretendente: JOANA PAIÃO 
SEVERINO, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 17/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Severino e de Lourdes Paião Severino.

O pretendente: NIVALDO SOUZA BRANDÃO, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 21/12/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Coelho Brandão e de Joelita Souza Brandão. A 
pretendente: CLAUDIA GARCIA NOGUEIRA, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 15/01/1970, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Olicio Rodrigues Nogueira e de Maria de Lourdes 
Garcia Nogueira.

O pretendente: WAGNER MONTEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, naturalidade: 
nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 10/09/1968, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Benedita Maria Monteiro. A pretendente: ROSÂNGELA CÁSSIA DE 
SOUZA, profi ssão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 10/07/1968, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Bernardino de Souza e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 26/07/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemir José dos Santos e de Geralda 
Conceição da Silva. A pretendente: ISABEL DIAS DE FIGUEREDO ARAUJO, profi ssão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 28/12/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tomas Neri de Araujo e de 
Eneilde Dias de Figueredo.

O pretendente: DANILO DA ROCHA E SILVA LIMA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 05/05/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson de Lima e de Mauricia da 
Rocha e Silva Lima. A pretendente: STÉPHANIE COLLET SOLIDADE, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 25/09/2000, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Henrique Prado Solidade e de 
Angela Collet Rodrigues.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO COELHO, profi ssão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 18/02/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nestor Augusto Coelho e de Carmen 
Cincinato Coelho. A pretendente: RENATA ADRIANA DOS SANTOS, profi ssão: empresá-
ria, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 28/06/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo dos Santos e de 
Dirce Lopes dos Santos.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 5
94

A-
FF

98
-0

EE
C

-C
69

1.



São Paulo, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019Página 8

Especial

#tenhacicatrizes

Augusto Roque

Employee Experience: um

novo modelo para minimizar

a toxidade da liderança

Augusto Roque (*) e Rogério Amado (**)

Entre dezenas de defi nições sobre liderança, di-
zer que líder é aquele que conhece o caminho 

e possui a capacidade de infl uenciar e conduzir as 
pessoas numa direção, parece-nos ser uma boa 
forma de defi nir o papel de alguém que ocupa tal 
posição. Não bastante, olhando para o dia-a-dia 
de todos nós, exemplos não faltariam para validar 
tal afi rmação. Um pai por exemplo, ao conduzir 
seu fi lho na direção esperada, atuou como líder. 
Uma médica, ao prescrever um medicamento e 
convencer o paciente a fazer uso de tal remé-
dio, usou de sua liderança para. Assim como, 
um agente de trânsito ao organizar a passagem 
dos carros e pedestres por um cruzamento sem 
semáforo, também foi líder. 

Note que, seguindo essa lógica, é possível 
citar inúmeros exemplos onde a presença 
do líder é facilmente identifi cada, inclusive 
dentro de todos os setores ou departamentos 
das organizações. Portanto, sabendo que os 
líderes estão por todos os lados, a grande 
questão deixa de ser a sua presença, afi nal 
esses estão lá, e passa a ser o posicionamento 
desses líderes diante dos seus liderados.

Retomando aos personagens citados, um 
pai sem argumentos pode até se impor e 
obrigar seu fi lho realizar alguma tarefa, mas 
provavelmente seu fi lho não compreenderá a 

importância daquele feito, e no futuro, aquela 
mesma tarefa precisará ser cobrada pelo pai. 
Do mesmo modo, não é raro encontrar nas or-
ganizações, gestores criando relacionamentos 
hostis, e através de ações pouco colaborativas 
e tratativas interpessoais inadequadas, ao 
invés de unir e aproximar as pessoas na sua 
equipe, distanciam-se.

A liderança é tóxica quando pautada pelo 
medo, imposição, grito, desdenho e tantas 
outras formas de opressão e esse modelo causa 
traumas, por isso, não cabe mais nos dias de 
hoje. Pessoas geridas por líderes tóxicos vão 
embora, ou adoecem. E você, que tipo de 
sensação ou sentimento tem espalhado por 
onde passa? Seus colaboradores diriam que 
você cria traumas ou deixa legado? Liderança 
tóxica não deixa legado, cria traumas.

Sabemos que colaborador feliz traz mais 
resultados para a empresa. Desta forma, para 
minimizar o impacto de uma liderança tóxica, 
entra em cena um novo modelo de gestão de 
pessoas, o Employee Experience (ou em uma 
tradução livre: Experiência do Colaborador). 
Neste modelo, devemos pensar como a nossa 
gestão pode gerar a melhor experiência para o 
funcionário de modo a gerar o seu engajamento.

Obviamente, são diversas as experiências 
que um colaborador passa durante a sua 
estadia na organização: boas, ruins, inesque-
cíveis... mas como realizar isso com todas as 
experiências de um funcionário por meio da 
sua conexão com a organização – todas as 
interações do colaborador, desde o primeiro 

contato como um candidato potencial, até o 
fi m do vínculo de trabalho com a empresa? No 
contexto corporativo, o Employee Experience 
abrange iniciativas inovadoras que visam uma 
melhoria gradativa no clima organizacional. De 
acordo com a Deloitte (2019), cada vez mais os 
empregadores devem providenciar desenvol-
vimento mais rápido, movimentar as pessoas 
mais regularmente, promover ciclos contínuos 
de promoção e fornecer mais ferramentas aos 
funcionários, para que eles gerenciem suas 
carreiras. Cabe então ao RH entender que as 
pessoas querem ter experiências positivas e 
se sentir bem no seu trabalho. 

Quando feita de maneira estratégica, a 
implementação de um modelo de gestão de 
pessoas baseado em Employee Experience 
confere um valor agregado maior para a 
retenção de talentos — e também a atração 
deles. Isso porque ajuda a empresa a reforçar 
sua imagem positiva da empresa no mercado, 
despertando o interesse de profi ssionais que 
buscam essa valorização.

Colaboradores que não se sentem bem 
onde estão, que não gostam das tarefas que 
desempenham ou que não se relacionam bem 
com os demais colegas de trabalho, tendem 
a manter seus níveis de produtividade cada 
vez mais baixos. 

Através de um modelo de Employee Expe-
rience otimizado e de qualidade, o departa-
mento de RH é capaz de engajar o colaborador 
de forma que ele produza mais e com maior 
qualidade. Assim, quando há uma comunhão 

entre o pensamento estratégico da área 
com a inspiração propagada pela liderança, 
percebemos que as empresas viram modelos 
e os líderes, respeitados. Líderes livres de 
toxinas aproximam as pessoas, e o melhor 
de tudo, deixam um legado.

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Diretor 
da Curso e Percurso, especialista em Propósito, Felici-

dade, RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 20 anos 
de experiência como executivo, palestrante, professor e 
consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela 

FEI-SP e é bacharel em Administração pela FEI-SP.

(**) Diretor da Amado Consultoria & Treinamento, espe-
cialista em Recursos Humanos, Liderança Disruptiva 

e Gestão Tóxica. Tem mestrado em Políticas Públicas, 
pós-graduação em Educação, graduado em Recursos 

Humanos e licenciatura em Matemática. Saiba mais 
em compulsivos.org ou pelo email: augusto@cursoeper-

curso.com.br

Há 60 anos morria Heitor Villa-
Lobos, um dos maiores nomes da 
música brasileira. Para o violonista 
Turíbio Santos, Villa-Lobos é único: 
"Acha que foi uma fadinha que jogou 
pó de pirlimpimpim? Não, foi Heitor 
Villa-Lobos que musicalizou nosso 
país"

Passando por diversas vertentes musicais, Villa-Lobos 
foi e ainda é considerado por muitos o maior músico 
erudito brasileiro. Mas o maestro, que conquistou o 

Brasil e o mundo, foi além com sua obra. Zizi Possi é uma 
das que se renderam aos encantos do compositor ainda nos 
anos 1990, quando gravou Melodia Sentimental. 

Para a cantora, a obra dele é muito especial: "Eu acho 
que a Melodia Sentimental tem um jeitão popular. É uma 
música que fi ca na cabeça. Dá aquela impressão de que a 
gente sempre conheceu essa música".

O compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista 
Villa-Lobos produziu cerca de mil obras ao longo de sua 
vida. Hoje, grande parte do trabalho está no museu que 
leva seu nome, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e 
viveu grande parte de sua vida. 

"No nosso acervo temos manuscritos originais e também 
rascunhos que Villa-Lobos costumava chamar de monstros, 
que ele utilizava para construir as ideias musicais e realizar 
as obras", destaca Claudia Castro, atual diretora do museu.

Localizado num casarão do século XIX, no espaço tam-
bém estão alguns objetos raros, como o piano que ele 
usava para compor em sua residência. Marcelo Rodolpho, 
consultor musical do museu, ressalta que o "local acabou 
se tornando a grande referência no mundo inteiro da obra 
de Villa-Lobos".

Filmes e fotografi as se juntam à imensa coleção que 
estará disponível ao público, a partir do ano que vem, por 
meio digital. O trabalho, fruto de longa pesquisa que teve 

A sumida Sinfonia 05 de um 
maestro que musicalizou o país
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início ainda na década de 1990, foi mostrado no programa 
Caminhos da Reportagem, que foi ao ar na última terça-
-feira (26), na TV Brasil.

No Museu Villa-Lobos também estão as primeiras partitu-
ras originais, manuscritas. Grande parte é de difícil leitura 
e nunca foi revisada. Uma parte delas está no acervo da 
Academia Brasileira de Música e, até pouco tempo, ainda 
eram desconhecidas do grande público, como as sinfonias.

"Muitos de nós jamais tínhamos ouvido a maioria delas. 
Nunca tinham sido tocadas", afi rma Arthur Nestrovski, di-

retor artístico da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São 
Paulo (Osesp). 

Com o objetivo de manter 
viva a obra de Villa-Lobos 
para as gerações atuais e 
futuras, o maestro Isaac 
Karabtchevsky, em parceria 
com a Osesp e a Academia 
Brasileira de Música inicia-
ram um minucioso trabalho 
de revisão e editoração des-
sas sinfonias. 

Um projeto que durou sete 
anos e que traz uma peculia-

ridade. Villa-Lobos compôs 12 sinfonias, mas a de número 
05, que teria sido composta por ele nos anos 1940, nunca 
foi encontrada. Um sumiço que até hoje permanece como 
mistério. Para o maestro Isaac Karabtchevsky a sinfonia 05 
nunca existiu.

"Procuramos por toda parte, inclusive com nossos amigos 
mais íntimos e ligados pessoalmente a Villa-Lobos. Nunca 
aconteceu de termos acesso a qualquer manuscrito ou em-
brião do que poderia ter sido essa sinfonia" (TV Brasil/ABr).

Violonista Turíbio Santos.
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