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Seleção de startups para 2020

@O Condor Connect inicia hoje (14), a seleção dos ta-
lentos e startups que desejam participar do Centro de 

Inovação da rede, que oferece oportunidade de mentoria, 
incubação e aceleração para negócios. Toda terça-feira 
será realizada uma chamada pública para a apresenta-
ção de pitch voltada para startups e novos negócios que 
envolvam tecnologia e escalabilidade para soluções do 
mercado do grande varejo. Por dia, serão feitas 20 apre-
sentações e a meta é selecionar 40 projetos de startups. 
Nas últimas quarta-feiras do mês serão realizados eventos 
de empreendedorismo e inovação para os participantes 
já selecionados e para os integrantes do ecossistema da 
Comunidade Empreendedora, promovendo o networking 
e o empreendedorismo colaborativo.    Leia a coluna 
completa na página 2

Negócios em Pauta

Animação e Games
A Panamericana Escola de Arte e Design abre inscrições 
para o curso de formação em Design de Animação e Games, 
com duração de dois anos. Visa desenvolver a capacidade 
do aluno para criar projetos originais e inovadores e o 
domínio de ferramentas de elaboração de storyboards, 
roteiros, ilustrações e animações em 2D e 3D. A escola 
também abre inscrições para os cursos de curta duração 
na área, com opções para os profissionais do mercado e 
também para aqueles que querem iniciar a carreira. Outras 
informações: (www.escola-panamericana.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

O número de empreen-
dedores cresce a cada 
ano no Brasil -- fator 

que ocorre seja por neces-
sidade ou oportunidade. E 
esse número deve continuar 
subindo, impulsionado pela 
retomada da economia bra-
sileira -- segundo o Banco 
Central, em 2020, o PIB deve 
aumentar 2,2% -- quase o 
dobro do que foi registrado 
em 2019 (1,2%). 

Na contramão desse con-
texto de expansão, de acordo 
com o Sebrae, uma a cada 
quatro empresas fecha antes 
de completar dois anos de 
funcionamento e a princi-
pal razão é a dificuldade de 
planejamento e execução de 
algumas tarefas, incluindo a 
administração dos negócios. 

Em pesquisa recente, a 
instituição mostrou que cerca 
de 2,1 milhões de empresas 
fazem a contabilidade à moda 
antiga, no papel, e 73% não 
possui página na internet. 
Para auxiliar na mudança 
desse cenário, a Sage, em-
presa líder de mercado em 

Desafios de pequenas 
empresas que a 
tecnologia soluciona 

soluções de gestão na nuvem, 
listou algumas dicas que podem 
melhorar a rotina administra-
tiva dos pequenos negócios e 
ajudá-los a crescer em 2020. 

Controle as atividades 
financeiras 

Uma das atividades mais 
complexas para os empre-
endedores é administração 
financeira. Para driblar essa 
dificuldade, o primeiro passo 
é separar as contas pessoais 
das finanças da empresa -- abra 
uma conta bancária jurídica, 
estabeleça um salário para 
você e nem pense em misturar 
o seu dinheiro com o do seu 
negócio. O segundo é adotar 
uma solução para administrar 
o fluxo de caixa e contar com 
tecnologia para auxiliar nesse 
processo. 

Por exemplo, os sistemas de 
NFe e Financeiro da empresa 
são opções acessíveis que irão 
ajudar o empreendedor nesta 
atividade. Juntos, realizam 
respectivamente a emissão de 
notas fiscais e gestão de fluxo 
de caixa em uma mesma solução 

na nuvem, o que permite que 
a gestão seja realizada onde e 
quando o empreendedor quiser. 

Migre para a nuvem 
As pilhas de documentos que 

antes enchiam os escritórios 

passaram a ocupar espaço na 
memória dos computadores. 
Porém, ainda assim, estão fisica-
mente presos a um dispositivo. 
O armazenamento em nuvem 
é uma tecnologia criada para 

resolver esse desafio e dar mais 
mobilidade e produtividade ao 
usuário, ou seja, ideal para a 
rotina do empreendedor. Com 
ela é possível guardar dados 
utilizando um servidor online, 
que está sempre disponível, em 
qualquer hora e lugar. Outro 
ponto importante é a garantia 
de continuidade dos seus ne-
gócios porque os fornecedores 
desse tipo de solução seguem 
um protocolo rigoroso de segu-
rança e garantem que nenhum 
documento seja perdido. E tudo 

isso com pacotes que cabem no 
bolso do empreendedor. 

Use os dados ao seu favor 
Para o empreendedor, reunir 

informações pulverizadas e ex-
trair conclusões poderosas de 
planilhas é um desafio e tanto. 
Mas o mercado já criou opções 
que se adaptam à realidade do 
micro e pequeno empresário: 
são as chamadas soluções 
self-service BI (Business In-
telligence, ou Inteligência de 
Negócios). Com parametrização 

Uma das atividades mais complexas para os empreendedores é administração financeira. 

simplificada e custo acessível, 
o próprio empreendedor con-
segue operá-las de forma autô-
noma sem a necessidade de um 
especialista. Essas ferramentas 
centralizam os dados que estão 
em diferentes locais criando 
análises dinâmicas que irão 
transformar o processo de to-
mada de decisão ou até mesmo 
resolver pequenos problemas 
do dia a dia, reduzindo custos 
e impulsionando as vendas.

Fonte e mais informações: 
(https://www.sage.com/pt-br).
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PROCESSO PARA EXPORTAR
Empresa pretende exportar, qual o processo e como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS DE 23 DIAS E 07 DIAS DE 
ABONO PECUNIÁRIO?

Esclarecemos que é facultado ao empregado converter 1/3 (um 
terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, 
no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias corres-
pondentes.  Desta forma, se o direito do empregado é de 30 dias 
férias, o abono pecuniário deve recair sobre os 30 dias que dará 
20 dias de descanso e 10 de abono pecuniário.

BEM QUE SOFREU SINISTRO
Empresa possui bem que sofreu sinistro, como deve ser contabilizado? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO RETROATIVO DA PREVIDÊNCIA
Após a reforma previdenciária, ainda será possível recolher os 05 
últimos anos de INSS em atraso? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI CONTRATADO SOB REGIME DE TRABALHO 
INTERMITENTE, PORÉM, A EMPRESA DESEJA ALTERAR PARA 
INDETERMINADO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se 
que a empresa pode realizar a alteração do tipo de contratação, de 
intermitente para indeterminado mensalista, sem rescisão de contrato, 
bastando que seja feito um adendo ao contrato de trabalho.

RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Empresa que possui alguma movimentação, não tendo receitas, 
os sócios são obrigados a efetuarem a retirada do pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Uma a cada 
quatro 

empresas fecha 
antes de completar 
dois anos de 
funcionamento e 
a principal razão 
é a dificuldade 
de planejamento 
e execução de 
algumas tarefas, 
incluindo a 
administração dos 
negócios. 

O vice-presidente Hamilton 
Mourão embarcou ontem 
(13) com destino à Antár-
tica, onde será o principal 
representante do governo 
brasileiro na reinauguração 
da Estação Comandante Fer-
raz, base de pesquisa do país 
no continente. O novo prédio, 
que fica na ilha Rei George, 
na Baía do Almirantado, está 
sendo erguido ao lado da atual 
base, que tem estrutura pro-
visória. A inauguração oficial 
acontece hoje (14).

A Estação Comandante 
Ferraz foi criada em 1984, 
mas em 2012 sofreu um 
incêndio de grande pro-
porções. Na ocasião, dois 
militares morreram e 70% 
das suas instalações foram 
perdidas. O governo federal 

Hamilton Mourão reinaugura hoje 
a base brasileira na Antártica

investiu cerca de US$ 100 
milhões na obra, e a unidade 
recebeu os equipamentos 
mais avançados do mundo. 
No local, pesquisadores vão 
realizar estudos nas áreas 

de biologia, oceanografia, 
glaciologia, meteorologia e 
antropologia.

“[A estação]  vai dar me-
lhores condições de trabalho 
aos nossos pesquisadores, 

vai manter nossa presença 
no trabalho que está sen-
do feito pela comunidade 
científica internacional, de 
buscar respostas e avanços 
no conhecimento, na tecno-
logia, outras áreas que são 
pesquisadas lá. 

Ao mesmo tempo, permi-
te que a Marinha faça um 
adestramento em termos 
de logística, em termos de 
deslocamento em águas, 
que não são tão tranquilas 
assim. Nós, do governo Bol-
sonaro, vemos com extrema 
satisfação este momento de 
reinaugurarmos a Estação 
Comandante Ferraz e dar-
mos uma nova roupagem ao 
trabalho de pesquisa que está 
sendo realizado lá”, afirmou o 
vice-presidente (ABr). 

Campanha ‘Não é Não’
A campanha ‘Não é Não’ contra o assédio no carnaval, criada 

em 2017 por um coletivo de mulheres vai chegar, este ano, a 15 
estados brasileiros, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Piauí, Paraíba e Espírito Santo, que participam pela primeira 
vez da ação. O coletivo distribui tatuagens temporárias com 
os dizeres ‘Não é Não’, faz palestras e rodas de conversa para 
conscientização sobre o tema. 

Saúde bucal
Termina na próxima sexta-feira (17) o prazo para o envio de 

contribuições à consulta pública do Ministério da Saúde sobre 
a saúde bucal dos brasileiros. A consulta visa receber sugestões 
sobre a metodologia a ser aplicada na nova edição da pesquisa 
SB Brasil 2020, que trata de saúde bucal. 

Preço da gasolina e do diesel
A Petrobras confirmou redução de 3% no preço do diesel 

e da gasolina para as refinarias. A medida entra em vigor 
hoje (14). Como o preço já voltou ao patamar anterior, 
a tendência é de queda do preço dos dois combustíveis 
no mercado interno.

Gazeta do Povo

Blog do Leucatron

Novo centro de pesquisas vai contar com 17 laboratórios.

Melhor documentário
O filme brasileiro Democracia em 
Vertigem está na lista de indicados 
ao Oscar 2020 na categoria “melhor 
documentário”. Dirigido pela minei-
ra Petra Costa, a produção aborda o 
impeachment da então presidente 
da República, Dilma Rousseff, e o 
quadro político no Brasil. Disputa o 
prêmio com American Factory, de 
Julia Reichert e Steven Bognar; The 
Cave, de Bruce Hunt; For Sama, de 
Waad Al-Kateab e Edward Watts; e 
Honeyland (Macedônia), de Tamara 
Kotevska e Ljubo Stefanov.
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Copos e talheres de plástico
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou ontem 

(13), a lei que proíbe o fornecimento de copos, pratos e ta-
lheres de plástico na cidade. Com a proibição, os itens devem 
não só deixar de ser oferecidos por bares e restaurantes, 
como também não estarão mais disponíveis no comércio e 
em supermercados para uso doméstico. A legislação entra 
em vigor em 1º de janeiro de 2021.
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A busca por um sistema de 
franquias definitivamente 

empresarial

É típico da atividade 
humana a associação 
de esforços entre 
indivíduos e empresas 
para a realização de 
um objetivo comum

Diversos instrumentos 
jurídicos prestam-se 
a trazer à realidade 

este tipo de abstração em-
presarial, típico da atividade 
humana como já tratou 
Yuval Harari em seu célebre 
e best seller Sapiens – uma 
breve história da huma-
nidade. Neste aspecto, as 
franquias destacam-se pela 
versatilidade – tanto quanto 
ao tamanho dos negócios 
franqueados, como também 
ao tipo de negócio –, bem 
como por apresentarem 
uma agilidade sem igual de 
pulverização e capilaridade 
quando tratamos de contra-
tos empresariais. 

O sistema não é recente 
no Brasil, completando o 
seu jubileu de prata exata-
mente em 2019. Contudo, 
apesar dos 165 bilhões de 
Reais de faturamento em 
2018, a visão era a de que 
o setor poderia muito mais. 
É nesse sentido que surge 
a nova regulamentação so-
bre as franquias no apagar 
das luzes de 2019. (Lei no 
13.966, de 26 de dezembro 
de 2019 substituindo a Lei 
no  8.955, de 15 de dezembro 
de 1994), afastando maio-
res incertezas, garantindo 
segurança jurídica.

A legislação buscou con-
ceituar de modo claro 
o contrato de franquia, 
destacando o seu caráter 
empresarial logo de iní-
cio (art. 1º). Obviamente, 
poderão existir situações 
excepcionais em que esta 
caraterística não estará 
presente, apesar do contido 
no documento escrito; mas, 
sem dúvida, a regra deve ser 
a da presunção do caráter 
empresarial da franquia.

Na sequência, a lei dedica 
bastante atenção à Circular 
de Oferta de Franquia, tra-
dicional COF, como um do-
cumento fundamental para 
a atração de franqueados e 
o detalhamento do projeto 
empresarial oferecido (Art. 
2º). Este aspecto é tão im-
portante que informações 
falsas neste documento po-
dem ser objeto até mesmo 
punição criminal.

Há destaque também para 
as hipóteses em que exis-
ta relação locatícia entre 
franqueador e franquea-
do, fato que agrega maior 
complexidade na relação 
existente entre as partes. 
De qualquer modo, não há 
dúvida de que o legislador 
buscou retratar em sua 

completude a equação eco-
nômico-financeira de uma 
operação implementada, 
por meio de contratos co-
ligados (franquia-locação).

Ademais, a preocupação 
com a propriedade intelec-
tual e o seu uso neste tipo 
de relação foi algo digno 
de nota. 

Não se deve perder de 
vista que graves problemas 
nesse tipo de relacionamen-
to erigem justamente do 
mau tratamento de informa-
ções confidenciais passadas 
do franqueador ao franque-
ado, com a possibilidade de 
que danos irreversíveis se-
jam causados por violações 
nesse tocante não só àquele, 
como também à rede como 
um todo. Ainda digna de 
nota, a indicação expressa 
da arbitragem como forma 
de solução de conflitos para 
o setor (art. 7º, §1º).

Merece destaque, ainda, 
o veto contido no art. 6º da 
nova lei, tratando da fran-
quia envolvendo empresas 
públicas e sociedades de 
economia mista sob o funda-
mento de que este sistema 
como algo em controvérsia 
com a Lei das Estatais (Lei 
nº 13.303/2016). Faltou, 
porém, retirar a referência a 
este tipo de contratação do 
art. 1º, § 2º da nova lei, onde 
se trata de empresa estatal.

Finalmente, o reconheci-
mento de uma sistemática 
internacional deste tipo 
de contrato era há muito 
de rigor. Afinal, como já é 
do cotidiano do mercado, 
o hambúrguer consumido, 
seja ele o tradicional redon-
do – na chapa ou grelhado no 
carvão - ou até mesmo o qua-
drado muito provavelmente 
foi comprado em uma rede 
de franquia internacional 
atuando no Brasil. 

Essa realidade, fato ine-
quívoco do nosso dia a dia, 
estranhamente não conti-
nha qualquer previsão legal, 
em uma lei editada há não 
muito tempo (anos 1990), 
mas que retratava um mo-
mento histórico do Brasil, 
país bastante fechado para 
transações internacionais.

Até o final do mês de 
março de 2020, quando a lei 
entrará em vigor, há muito o 
que maturar sobre os pontos 
trazidos pela nova norma, 
que, certamente, impactará 
nos contratos existentes e 
em projeções de investi-
mento no competitivo setor 
da distribuição de bens e 
serviços.

(*) - Sócios da área de Solução de 
Conflitos do escritório de advocacia 

Lobo de Rizzo Advogados. 
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O que esperar para o 
segmento logístico em 2020?
Com a expectativa de consolidação 

para a retomada da economia 
brasileira em 2020, com previsão 

de crescimento do PIB em 2,5%, muitos 
setores estão com uma perspectiva 
promissora para o próximo ano, de 
aumento da produção, das vendas e, 
consequentemente, dos resultados 
financeiros.

No setor logístico, não é diferente. 
No entanto, o segmento ainda possui 
entraves e desafios, como o modal 
rodoviário do país defasado e o custo 
elevado do frete. Por isso, em logística, 
é preciso acompanhar as tendências 
para ser eficiente, gerar satisfação e 
se manter competitivo neste mercado.

Pensando neste cenário, o gerente 
comercial da Intecom Logística, Hésio 
Ferreira, separou algumas das tendên-
cias deste segmento, que você não pode 
deixar de lado. Confira abaixo:

1 – Foco do cliente
Ver o negócio da empresa por meio 

do “olhar” ou da perspectiva do cliente, 
seja empresa ou consumidor final, é 
uma das principais premissas para se 
manter a competitividade em logística. 
Com o avanço das relações de consu-
mo, o cliente deve estar no centro das 
atenções e estratégias de uma empresa. 
Sendo assim, atender às suas expec-
tativas e proporcionar-lhe uma boa 
experiência deve ser o ponto principal 
para qualquer processo, planejamento 
ou entrega.

2 – Entrega dentro do prazo
Em logística, a entrega dentro do 

prazo, ou seja, nível de eficiência, é 
um dos principais termômetros do 
serviço prestado. Na Intecom Logísti-
ca, esse índice está sempre acima da 
média do mercado. Atrasos ou falta 
de entrega podem derrubar o nível de 
satisfação do cliente e comprometer 

o negócio, principalmente em caso 
de grandes varejistas e comércios 
em geral, nos quais a disponibilidade 
dos produtos nas gôndolas deve ser 
permanente.

3 – Uso de tecnologia de ponta
A adoção de novas tecnologias não 

pode ficar de fora de forma alguma. O 
acompanhamento de todo o processo 
logístico – do armazém, gerencia-
mento de estoques, até a entrega ao 
cliente final – é possível por meio de 
suporte tecnológico de última geração. 
Segundo Ferreira, a Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) é 
indispensável para a integração inte-
ligente da logística.

A alta tecnologia usada nas opera-
ções é um componente fundamental 
no bom desempenho da Intecom. A 
empresa utiliza softwares TMS, WMS, 
TRACKING e ERP, sistemas robustos, 
porém flexíveis, customizáveis e de lin-
guagem acessível a outras tecnologias 
de ponta. “Com essas soluções é possí-
vel para o cliente acessar remotamente 
os estoques, pedidos em produção, o 
que foi expedido e entregue em todo 
o Brasil, bem como os indicadores de 

performance (KPIs) das operações”, 
aponta Ferreira.

4 – Eficiência
Eficiência é a palavra que deve estar 

em cada uma das fases logísticas para 
a sua empresa ter sucesso. Mas, para 
alcançar um nível eficiente, é preciso 
planejamento e assertividade em cada 
uma das etapas. Colocar na ponta do 
lápis cada uma das fases da cadeia 
logística e seus respectivos custos, 
pode auxiliar na revisão e otimização 
das etapas e valores, gerando maior 
eficiência para o todo. Lembrando 
que estoques parados geram custos 
desnecessários.

5 – Alcance de bons resultados
Ao gerar eficiência para toda a ca-

deia logística e criar a satisfação das 
partes envolvidas, atingir resultados 
financeiros satisfatórios é consequên-
cia, gerando um negócio sustentável. 
“Por isso, nosso objetivo é integrar de 
forma inteligente toda a cadeia logística 
envolvendo importação, fornecedores, 
gestão de armazém e entregas até o 
cliente final. A atuação da Intecom 
abrange do planejamento à operação 
logística”, explica Ferreira.

Confira quais são as tendências deste mercado, segundo a Intecom Logística
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Você ouviu alguma vez, nos últimos 
anos, que a impressão está morta? 
Se sim, a boa notícia é que essa 
afirmação está totalmente errada. 
A verdade é que, atualmente, ela se 
tornou peça-chave entre empresariais 
de todo o mundo. Segundo estudo 
da Accenture, o mercado mundial 
de impressão 3D deverá atingir 14,4 
bilhões de dólares até 2022. Tudo isso 
impulsionado pelo desenvolvimento 
de novas tecnologias, abordagens e 
aplicações que permitem às empresas 
aprofundar o relacionamento com os 
clientes e atender de forma mais ágil 
às expectativas deles por meio de uma 
experiência personalizada.

Atualmente, a impressão se tornou 
algo muito além do processo tradi-
cional de tinta e papel. As novas 
tecnologias permitem que plásticos, 
metais, tecidos e matéria orgânica 
sejam impressos ou aplicados em 
diferentes superfícies. Essa evolução 
foi fundamental para o aprimora-
mento sobre como empresas de to-
dos os tipos desenvolvem, fabricam, 
entregam e melhoram seus produtos 
e serviços.

Nesse contexto, podemos ressaltar 
que uma das formas de impressão 
mais evoluídas é a 3D. À medida que 
um número crescente de setores 
adota esse tipo de impressão ou a 
fabricação aditiva (AM - de Additive 
Manufacturing) e a demanda por 
essa tecnologia cresce, as empresas 
percebem como esses recursos têm 
proporcionado redução de custos e do 
tempo de produção, além da entrega 
de melhores resultados e com quali-
dade diferenciada aos seus clientes.

Às vezes, o processo de criar instalações 

locais de AM pode parecer amedrontador, 
principalmente se não houver profissio-
nais com a experiência necessária para 
ajudar. Além do treinamento dos funcio-
nários, há outros desafios a serem con-
siderados, como, por exemplo, garantir 
que os fluxos de trabalho e os processos 
de impressão 3D sejam otimizados e 
gerenciados com segurança, mantendo 
os dispositivos e os custos sob controle. 
Por isso, prepare sua infraestrutura para 
receber essa nova solução.

A impressão 3D é uma tecnologia 
transformadora para muitos setores e, 
com os novos serviços oferecidos por 
empresas especializadas no ramo, as 
companhias têm todos os motivos para 
buscarem qual deles é mais adequado 
para garantir a sustentação do negócio 
e que, ao mesmo tempo, seja capaz 
de auxiliar a manter o mesmo nível 
tecnológico dos concorrentes. Assim, 
desde que implantada de maneira cor-
reta, essa inovação irá melhorar sua 
eficiência, produtividade e a entrada 
em novas áreas de negócios.

(Fonte: Carlos Angulo é Business Development 
& Product Marketing Manager da Ricoh América 

Latina).

Impressão 3D: tecnologia transformadora
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Ferramenta que usa Big Data para ajudar os 
e-commerces a vender mais

@O ENVIOU – startup que criou e reúne uma suíte de ferramentas 
que ajudam os e-commerces a vender mais – apresenta ao mercado 

o E-mail Marketing Pró. A nova ferramenta faz uso de soluções de Big 
Data, responsáveis por mapear o comportamento do consumidor que 
realiza suas compras online. Com base nas informações é possível que 
o time do e-commerce analise em quanto tempo o cliente precisará 
de um novo produto, de um complemento ou de um similar a fim de 

enviar ofertas que realmente interessem e possam gerar novas compras. 
“O objetivo é que a ferramenta possa ajudar as lojas online a serem 
mais assertivas em suas campanhas, além de entregar ao consumidor 
um conteúdo personalizado, que leve as lojas a vender mais, é claro”, 
explica Felipe Rodrigues, sócio-diretor do ENVIOU. De acordo com o 
executivo, o E-mail Marketing Pró também deve se consolidar como uma 
ferramenta de recompra, que levará a indicação de ofertas e produtos 
ao cliente das lojas online por e-mail ou SMS. Por meio dele também 
haverá indicação de itens que podem gerar cashback ao consumidor 
(www.enviou.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Calendário de confrontos do 
CBLoL 2020

Há poucas semanas do iní-
cio do Campeonato Brasileiro 
de League of Legends 2020 
(CBLoL), a Riot Games acaba 
de divulgar o calendário dos 
confrontos da Fase de Pon-
tos e a primeira partida será 
entre o Flamengo Esports, 
atual campeão brasileiro, e 
a paiN Gaming, tradicional 
equipe de esportes eletrôni-

cos. Veja a agenda completa 
em LoL Esports BR (https://
br.lolesports.com/noticias/
cblol-2020-primeira-etapa-
-calendario).

O CBLoL acontece desde 
2012 e se consagrou como o 
principal torneio do jogo ele-
trônico no país. A competição 
é disputada em duas etapas, 
contendo 8 equipes cada.
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D - Tapioca para Cabelos
Depois de se render aos benefícios do amido de milho nos cabelos, 
as consumidoras estão de olho em outro ingrediente que também é 
muito conhecido na culinária brasileira, a tapioca. As receitas caseiras 
com a farinha ganharam espaço e a Nazca Cosméticos uniu o poder 
da tapioca e o leite de coco para desenvolver o creme de hidratação 
“Ela só quer, só pensa em hidratar”. O produto, que integra a linha 
Origem da marca, é vegano e livre de substâncias como parabenos, 
petrolatos, parafina, óleo mineral e silicone. A tapioca oferece os 
benefícios das vitaminas B9 e C, magnésio e manganês, além de ser 
rica em fonte de hidratos de carbono e carboidratos. Confirme em 
(www.nazca.com.br).

E - Valor do Aluguel
O preço do aluguel de um imóvel padrão (65m², 2 dormitórios e 1 vaga 
de garagem), na cidade de São Paulo, fechou o ano de 2019 custando em 
média R$ 1.919,00/mês, é o que aponta o Imovelweb - um dos maiores 
portais imobiliários do País. O estudo identificou um aumento de 1%, 
quando comparamos ao mês anterior (novembro/2019), e uma valori-
zação de 5,7% nos últimos 12 meses (janeiro/2019), quando custava em 
média R$ 1.826,00/mês. Os bairros que tiveram as maiores valorizações 
no preço do aluguel foram: Cidade Jardim, Vila Olímpia e Itaim Bibi. 
Outras informações: (www.imovelweb.com.br). 

F - Uva Safra 2019/2020 
Já é tempo de vindima na Cooperativa Vinícola Garibaldi, que começou 
a receber as uvas da safra 2019/2020, entregues pelos associados. 
A movimentação dos caminhões que transportam as cargas da fruta 
deve seguir até a metade de março. A estimativa é de que mais de 25 
milhões de quilos sejam descarregados ao longo dos próximos dois 
meses, superando em pelo menos um milhão o montante registrado 
no ano passado. O acréscimo se dá, especialmente, nas variedades 
brancas finas, destinadas à produção de espumantes -- Chardonnay, 
Pinot Noir, Riesling, Prosecco, Trebbiano e Moscatos. Juntas, elas 
representam 26% do total. 

A - Nova Temporada
Estão abertas as inscrições para a nova temporada do reality show ‘O 
Aprendiz’ na Band, comandado por Roberto Justus. O candidato precisa 
ser maior de 18 anos e preencher o formulário no site (https://entre-
tenimento.band.uol.com.br/oaprendiz/2020/inscricao/). Além disso, é 
necessário enviar foto e um vídeo de no máximo 1 minuto e meio expli-
cando o que ‘O Aprendiz’ significa para você e por que ganhar o prêmio 
de R$ 1 milhão e um emprego seria importante neste momento da sua 
vida. Os selecionados ficarão confinados por três meses. As gravações 
estão previstas para acontecer a partir de março. As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 31 de janeiro.

B - Maria Fumaça 
As férias escolares e a tradicional Mostra de Cinema de Tiradentes 
atraem turistas até a cidade mineira. Quem deseja conhecer um pou-
co da história local pode embarcar no passeio de Maria Fumaça que 
conecta São João del-Rei e Tiradentes. O percurso dura cerca de 45 
minutos, cruzando fazendas centenárias, rios, montanhas e estações 
que preservam a arquitetura do século XIX. O trajeto é feito por 12 km 
da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, inaugurada em 1881 por D. 
Pedro II. A única no mundo que ainda circula em bitola de 76 cm, tem 
capacidade para transportar até 250 passageiros por viagem. Saiba mais 
em: (http://www.vli-logistica.com.
br/sustentabilidade/trem-turistico/).

C - Compliance e Certificação
A Abemd (Associação Brasileira de Marketing de Dados) promove  novo 
ciclo de quatro encontros com o objetivo de esclarecer com profundidade 
as principais dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, incluindo 
o compliance e a certificação. A lei, que entrará em vigor em agosto, 
determina as práticas que precisam ser seguidas por empresas privadas 
e do setor público, além de indivíduos, sobre a coleta, armazenamento 
e utilização de dados de qualquer pessoa na internet. Os encontros 
ocorrem nos dias 3, 10, 17 e 24 de março, sempre das 9h30 às 12h. 
Inscrições pelos tels. (11) 3129-3001, (11) 9 9166-3825, pelo e-mail 
(eventos@abemd.org.br). 

G - Produtos de Cannabis
Com a nova regulamentação da Anvisa para importar, fabricar e autorizar 
a venda em farmácia de produtos de Cannabis, a Ease Labs, multinacional 
que atua nesse segmento, acaba de adquirir um laboratório farmacêutico 
em Belo Horizonte, para iniciar a fabricação dos seus produtos no Brasil, 
atualmente disponíveis por importação direta pelo paciente final mediante 
autorização de importação da Anvisa. A expectativa de inicio das atividades 
produtivas do laboratório é neste primeiro semestre, quando passa a vigorar 
a regulamentação da agência. O laboratório tem capacidade de produzir 3,6 
mil medicamentos por hora. Outras informações: (https://easelabs.store). 

H - Liquidez Diária
O Banco Inter está lançando uma nova opção de investimento em renda 
fixa na Plataforma Aberta Inter (PAI): a LCI com liquidez diária após 
90 dias. O produto se destaca por oferecer rentabilidade que varia 
entre 90% e 92% líquido do CDI, dependendo do valor investido. Com 
apenas 90 dias de carência, o investidor pode optar pelo resgate sem 
a incidência de taxas ou impostos. Como a LCI é isenta de imposto de 
renda, a remuneração tende a ser melhor do que a de um CDB e pode 
ser usada por quem quer formar uma reserva de emergência em renda 
fixa, mas busca rentabilidade mais atrativa. Por exemplo, para ter o 
mesmo rendimento da LCI de liquidez diária, um CDB de liquidez diária 
precisaria pagar em até 180 dias 116,13% do CDI. 

I - Gestores Públicos 
A tecnologia tem sido cada vez mais utilizada para resolver os problemas 
nas cidades. Marília sedia no próximo dia 23 o III Fórum de Cidades 
Digitais do Centro-Oeste Paulista, encontro gratuito para servidores 
públicos que visa aproximar prefeitos, gestores municipais e vereadores 
do universo das cidades inteligentes, que atendem melhor o cidadão e 
são mais eficientes. A promoção é da Rede Cidade Digital em parceria 
com a Prefeitura de Marília e as inscrições podem ser feitas pelo (http://
forum.redecidadedigital.com.br/marilia).

J - Alienígenas a Abduções
Entre os dias 27 a 29 de março, em Curitiba, acontece o XXV Congresso 
Brasileiro de Ufologia, com a presença de um dos mais reconhecidos 
especialistas em assuntos espaciais dos Estados Unidos, o conferencista 
Mike Bara, uma das maiores celebridades da série Alienígenas do Passado, 
do canal History, onde fala sobre seres extraterrestres que conviveram 
com os sumérios no passado, os chamados anunnaki, termo que significa 
“aqueles que do céu desceram à Terra”. Em inúmeras imagens até hoje 
secretas, mas que vazaram em várias ocasiões, aparecem pirâmides, 
edifícios enormes e cidades inteiras construídas pelos anunnakis. Outras 
informações no site oficial: (www.ufologiabrasileira.com.br).

Transição 
de carreira e o 

sucesso profissional
Trabalhar com o 
que gosta e desperta 
prazer é, ainda, 
um privilégio 
concedido a poucos, 
principalmente, 
quando aliado a 
isso está o retorno 
financeiro

Há quem diga que 
quando fazemos o 
que gostamos, não 

sentimos como se fosse 
um trabalho e as finanças 
equilibram-se naturalmen-
te, sendo esta a verdadeira 
realização profissional.

Mas nem sempre é fácil 
analisar nossa satisfação e 
empenho no que estamos 
fazendo. 

Às vezes, por falta de 
escolha, outras por medo 
de arriscar, as pessoas aco-
modam-se em suas funções, 
em alguns casos exercidas 
há anos, e pensam na tran-
sição de carreira como algo 
impossível ou muito longe 
de ser realizado. Porém, 
acredite, essa decisão é mais 
comum do que se imagina e 
desde que bem planejada, 
o sucesso é praticamente 
certo.

A evolução tecnológica 
trouxe muitos benefícios 
para os negócios, não se 
pode negar, em contrapar-
tida, algumas atividades 
foram extintas ou passaram 
a ser desempenhadas de 
uma outra forma. Esse é um 
dos pontos que merecem 
atenção: é preciso saber se 
gosta do que faz e vale à pena 
atualizar-se, seja por meio 
de um curso, especialização, 
treinamento, ou realmente, 
se seu tempo naquela fun-
ção acabou. 

Outras ocupações levam 
em conta a questão da idade. 
Atletas de alto desempenho, 
por exemplo, aposentam-se 
cedo e precisam dar um 

novo direcionamento à sua 
carreira. Há ainda, profis-
sionais que não estão felizes 
com sua rotina de trabalho 
e isso não depende da em-
presa em que trabalham, 
é algo mais profundo, está 
relacionado com propósito 
e acreditar que está traba-
lhando por algo maior que 
um momento ou o pagamen-
to de algumas contas. 

Sentir-se realizado deve 
ser o objetivo principal 
do profissional. Com isso, 
desperta-se a vontade de 
alcançar sempre novas 
metas e superar-se diaria-
mente. Mas como é possível 
fazer essa transição? Como 
superar o medo e os riscos? 
Tarefa fácil não é. Requer 
cautela, planejamento, é 
preciso estudar o mercado 
e a área a que pretende mi-
grar, avaliar o que está em 
jogo, se é apenas a questão 
financeira, ou a emocional, 
ou a aptidão para tal função, 
ou mesmo todos esses pon-
tos juntos. 

Preparar-se com uma 
reserva de capital é fun-
damental também, pois a 
transição requer alguns 
investimentos, ainda que 
baixos, e pode ser que leve 
algum tempo até tudo estar 
no ritmo desejado. Enfim, a 
reserva é fundamental para 
evitar frustrações. A verda-
de é que nunca é tarde para 
pensar sobre isso. 

É possível trabalhar uma 
vida inteira ou por longos 
anos na mesma função, na 
mesma empresa, e perceber 
que gostaria de estar em 
outra ocupação. Mesmo que 
o retorno financeiro, a prin-
cípio, não seja compatível, 
se há um desejo genuíno de 
empreender ou migrar para 
outra área, não tenha medo. 
Prepare-se e siga em frente! 

 
(*) - É sócio fundador e CEO 

da Millenium Transportes.

Laércio E. Silva (*)

A partir dessa data, o 
Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC 

Brasil) disponibilizará ao 
mercado o acesso ao ban-
co de dados. Isso significa 
que instituições financei-
ras, comerciantes e demais 
empresas que trabalham 
com concessão de crédito 
poderão consultar o sistema 
do Cadastro Positivo para 
subsidiar a análise de seus 
clientes.

O mercado poderá con-
sultar cinco tipos de infor-
mações: score de crédito 
do consumidor, índice de 
pontualidade de pagamento, 
índice de comportamento de 
gastos e índice de consultas 
que o CPF do consumidor 

As informações servem para auxiliar o processo 
de análise de crédito.

As instituições financeiras 
consultadas pelo Banco 
Central (BC) reduziram a 
estimativa para a inflação 
este ano. A projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA – 
a inflação oficial do país) caiu 
de 3,60% para 3,58%. A in-
formação consta no boletim 
Focus, pesquisa semanal do 
Banco Central (BC) que traz 
as projeções de instituições 
para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também não 
teve alterações: 3,50% em 
2022 e 2023. A projeção 
para 2020 está abaixo do 
centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 4% em 2020, 
com intervalo de tolerância 

Projeção para 2020 está abaixo do centro da meta, de 4%.

As exportações do setor do agronegócio somaram US$ 96,8 
bilhões no ano passado. Esse valor representa 43,2% do total ex-
portado pelo Brasil, segundo o Ministério da Agricultura. Os dados 
mostram leve crescimento do setor nas exportações totais do país. 
Em 2018, essa participação havia sido de 42,3%. O destaque foi 
o comércio de milho, carnes e algodão. O milho registrou volume 

recorde de exportação, com 43,25 milhões de toneladas. O recorde 
anterior foi registrado em 2017, com 29,25 milhões de toneladas 
do cereal exportadas. A China se tornou o principal cliente da 
carne bovina brasileira. O país asiático é responsável por 26,8% 
do volume total exportado. Com isso, ultrapassou Hong Kong, 
que ficou na segundo posição, com 18,6%. A produção de milho 

na safra 2018/2019 também foi recorde, somando 100 milhões de 
toneladas, gerando um excedente exportável de milho de pratica-
mente 20 milhões de toneladas em relação à quantidade exportada 
em 2018. Já a soja teve redução de quase 10 milhões de toneladas 
nos embarques, queda que foi compensada em parte pelas vendas 
de carnes (bovina, suína e de frango), milho e algodão (ABr).

INSS: força-tarefa para 
agilizar benefícios

O INSS pôs em prática uma 
força-tarefa para colocar em 
dia os pedidos de benefícios. 
Atualmente, 1,3 milhão de 
pedidos aguardam, por mais 
de 45 dias, uma conclusão no 
requerimento. Esse é o prazo 
máximo de análise definido 
por lei. De acordo com Már-
cia Elisa de Souza, diretora 
de Benefícios do instituto, 
medidas estão sendo toma-
das para acelerar as análises 
dos requerimentos.

Além da realização de 
hora-extra por servidores 
para analisar os pedidos 
em atraso, o órgão trocou 
o sistema de marcação de 
ponto por outro, que mede 
a produtividade. Com isso, 
explicou Márcia, o INSS 
tem um maior número de 
benefícios analisados pelo 
mesmo servidor. Vários tipos 
de requerimentos aguardam 
conclusão de análise do 
INSS. São, por exemplo, 
pedidos de aposentadoria 
por invalidez, por idade – 
tanto urbana quanto rural – e 
aposentadoria por tempo de 
contribuição (ABr).
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SPC Brasil disponibiliza 
consulta ao Cadastro Positivo

O Cadastro Positivo, novo banco de dados que reúne o histórico de pagamento dos consumidores, 
entrará em operação amanhã (15)

de crédito e só podem ser 
acessadas por empresas nas 
quais o consumidor busca 
crédito. Desde meados de 
novembro do ano passado, 
mais de 120 milhões de 
consumidores vem sendo 
notificados via SMS, e-mail 
ou correspondência física 
sobre a abertura automática 
do seu Cadastro Positivo. 
Ao receber a comunicação, 
o consumidor fica apto 
a acessar o site do SPC 
Brasil (www.spcbrasil.org.
br/cadastropositivo) para 
acompanhar o seu score 
de crédito e o histórico de 
compromissos financeiros a 
partir de um login e senha 
individualizados (AI/SPC-
Brasil).

tem por segmento de em-
presas. Também poderá 
acessar o histórico conso-
lidado de compromissos 
financeiros assumidos pelo 
consumidor, como valores 
e datas de pagamento das 
faturas de cartão de crédito, 

crediário, financiamentos e 
empréstimos – desde que 
haja consentimento do pró-
prio consumidor.

As informações do Ca-
dastro Positivo servem, 
exclusivamente, para au-
xiliar o processo de análise 

Mercado reduz estimativa 
de inflação para 3,58%

de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, atualmente definida em 
4,5% ao ano pelo Copom. De 
acordo com as instituições 
financeiras, a Selic deve se 
manter nesse patamar até o 
fim de 2020. 

A projeção para a ex-
pansão do PIB se mantém 
em 2,30% para 2020. As 
estimativas das instituições 
financeiras para os anos 
seguintes, 2021, 2022 e 
2023 também continuam 
em 2,50%. A previsão do 
mercado financeiro para a 
cotação do dólar está em R$ 
4,04 para o fim deste ano e 
R$ 4,00 para 2021 (ABr).

Agronegócio brasileiro exportou US$ 96,8 bilhões em 2019
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DOuGLAS DE OLIVEIRA DE CASTRO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/03/1987, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Daniel de Castro e de Reunilda de Oliveira de Castro; 
A pretendente: ELIzA SILVA ARAujO, brasileira, solteira, nascida aos 03/07/1988, 
operadora de cobrança junior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Marcio Tulio de Araujo e de Amerita Norberto da Silva.

O pretendente: ALExAnDRE OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 22/01/1980, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de José Oliveira da Silva e de Adelite Pereira de Carvalho Silva; A pretendente: 
VânIA REGInA DE MELO, brasileira, solteira, nascida aos 24/11/1982, auxiliar de 
escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Maria Aparecida de Melo.

O pretendente: EMERSOn LOPES DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/07/1987, cozinheiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Jose Maria de Souza e de Maria Jose Pascoal Lopes; A 
pretendente: MARCIELLA DE OLIVEIRA POnSADO, brasileira, solteira, nascida aos 
08/09/1989, manicure, natural de Itamaraju - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Ednália de Oliveira Ponsado.

O pretendente: PAuLO HEnRIquE CORREIA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/06/1997, manutencista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jorge Paulo de Lima e de Francisca Vilaneide Correia Monteiro; 
A pretendente: jOyCE SAnTIAGO, brasileira, solteira, nascida aos 30/11/1995, vend-
edora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Emerson Santiago e de Elisangela Paulino da Silva.

O pretendente: AuGuSTuS RICARDO TRAjAnO LOPES, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 16/04/1981, vigilante, natural de Umuarama - PR, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Edson Lopes e de Miriam Trajano Lopes; A pretendente: 
CALIAnA SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/10/1988, estudante, 
natural de Camacan - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Josezito Reis da Silva e de Reuza Maria Santos Silva.

O pretendente: WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/04/1988, natural de Vitória - ES, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Fidelcino Silveira Amaral e de Marilene Jesus de Oliveira Amaral; A preten-
dente: TATIAnE SAnTIAGO MARTInS, brasileira, solteira, nascida aos 02/04/1982, 
cabeleireira, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Cleber Martins e de Lucia Maria Santiago.

O pretendente: LuCAS GIuLIAnO HERnAnDEz CHAVES DOS SAnTOS, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 01/09/1995, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio José dos Santos Barbosa e de 
Karina Hernandez Chaves; O pretendente: FELIPE ALMEIDA AFOnSO DE ARAujO, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 09/04/2000, assistente de pesquisa pleno, natural de 
Ribeirão Pires - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Macedo Afonso de Araujo e de Francisca Nelba Almeida de Araujo.

O pretendente: jOSE ORIEL FERREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 06/10/1977, bombeiro civil, natural de Flores - PE, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Gevaldo Ferreira dos Santos e de Maria da Soledade Bezerra 
dos Santos; A pretendente: MáRCIA REGInA FAquInI, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/03/1982, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Aparecido Faquini e de Neusa Aparecida Faquini.

O pretendente: VICTOR RAMOS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/09/1991, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Sergio Francisco dos Santos e de Ana Cristina Ramos dos 
Santos; A pretendente: LuCICLEIA DIAS DE SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/08/1993, do lar, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Josenilton Lima de Santana e de Julcineia Jesus Dias.

O pretendente: DOuGLAS RODRIGuES AFOnSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/07/1989, gerente de loja, natural de São José dos Campos - SP, residente e domicili-
ado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ezequiel Afonso e de Celia Maria Rodrigues 
Afonso; A pretendente: MARIA DAIAnE DE OLIVEIRA COSTA, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/03/1998, auxiliar de serviços gerais, natural de Piripiri - PI, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Domingos Rodrigues da Costa e de 
Ana Claudia de Oliveira.

O pretendente: jAILTOn CéSAR BEzERRA FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/08/1988, confeiteiro, natural de Monteiro - PB, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jailson José Ferreira e de Edileuza Bezerra da Silva; A pretend-
ente: VIVAnIA InOCEnCIO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1988, 
de serviços domésticos, natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Vicente Inocencio de Oliveira e de Vilma Maria de Jesus.

O pretendente: GLEISOn DE SOuzA DAS GRAçAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/10/1986, auxiliar de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Milton Altino das Graças e de Maria Nicélia de Souza das 
Graças; A pretendente: nICOLE InACIO VISCAInO, brasileira, solteira, nascida aos 
29/09/1986, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Wagner Viscaino e de Solange Maria Inacio Viscaino.

O pretendente: jEFFERSOn jOSé SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/03/1997, 
operador de estacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Santino da Silva e de Maria José Santino da Silva; 
A pretendente: CLEAnE DA SILVA DO CARMO, brasileira, solteira, nascida aos 
18/10/1985, operadora de loja, natural de Serra de São Bento - RN, residente e domicili-
ada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Firmino do Carmo e de Dominga 
Benta da Silva do Carmo.

O pretendente: GILDEAnIO CAVALCAnTE DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/11/1975, motorista, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Gildates Almeida do Carmo e de Valdeth Cavalcante do Carmo; 
A pretendente: LEILA MERCHIOLLI DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 21/04/1970, especialista financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domicili-
ada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edivaldo de Oliveira e de Maria Aparecida 
Merchiolli de Oliveira.

O pretendente: ROBERIO MARCIO DA SILVA COELHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 30/10/1984, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Soares Coelho e de Josefa Tavares da Silva; A 
pretendente: SHEyLA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/09/1987, 
contadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Gilson Cecilio da Silva e de Lourdes Maria Pereira.

O pretendente: CéSAR MOnTEIRO MAGALHãES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/12/1987, encarregado de setor, natural de São Romão - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Saraiva de Magalhães e de Maria Madalena 
Monteiro; A pretendente: CIRLEnE SILVEIRA DAMASCEnO, brasileira, divorciada, 
nascida aos 16/07/1984, auxiliar de classe, natural de Cajuri - MG, residente e domicili-
ada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João José Damasceno e de Luzia Paula da 
Silveira Damasceno.

O pretendente: RAFAEL SILVA DA COSTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/06/1992, servidor público, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jacó Cardoso da Costa e de Rosangela da Silva; A pre-
tendente: ALESSAnDRA GOMES CAVALCAnTE DOS AnjOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 26/03/1992, coordenadora comercial, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Andrade dos Anjos e de 
Crizeide Gomes Cavalcante dos Anjos.

O pretendente: EDMILSOn FREITAS AnTunES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/05/1993, entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Valdenir Caetano Antunes e de Eunice de Freitas; A pretendente: 
EVELyn MACEDO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 27/07/2001, auxiliar ad-
ministrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Welington da Cruz Santos e de Eva Kelly Macedo de Araujo.

O pretendente: EDSOn DA SILVA SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/01/1985, supervisor de pessoas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Bazilio de Santana e de Sandra da Silva Santana; 
A pretendente: AnDRESSA DA SILVA BATISTA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/01/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Amauri Robson Batista e de Luciana Maria da Silva Batista.

O pretendente: RICHARD LOPES VILAR, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/10/1993, 
garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Joelio Joao Vilar e de Isabel Cristina Lopes; A pretendente: ADRIAnA SAnTAnA 
DE ARAujO, brasileira, solteira, nascida aos 03/09/1997, monitora de qualidade, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marcos 
André de Araujo e de Edilene Ferreira de Santana.

O pretendente: MARIO BRunO BARROS zACARIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/05/1999, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Manoel da Silva Zacarias e de Ana Paula da Silva Barros Zacarias; 
A pretendente: DEBORA CRISTInA VELOzO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 27/09/1997, jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Jose dos Santos Silva e de Sandra Velozo dos Santos.

O pretendente: ABnER DE FRAnçA MELquIADES COSTA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 27/06/1998, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Edno Melquiades Costa e de Ana 
Paula de França Costa; A pretendente: yASMIn DOS SAnTOS FERREIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 21/12/1999, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gledson dos Santos Ferreira e de 
Amanda da Silva Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VITOR TORRES DuTRA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (27/02/1995), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edimar Oliveira Dutra e de Florismar Torres de Souza. A 
pretendente: GABRIELLy MIOTTO CARDOSO, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (18/02/2001), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Alexandre Alves Cardoso e de Solange Ramos Miotto.

O pretendente: FáBIO OLIVEIRA SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
coordenador de merchadising, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 
(07/09/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Carlos Santos e de Maria Ivonete de Oliveira. A pretendente: nATáLIA CRISTInA 
DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteira, profissão desempregada, nascida 
em Osasco, SP, no dia (14/06/1996), residente e domiciliada em Osasco, SP, filha 
de Marco Luis Cesar Pereira e de Elaine Cristina de Oliveira.

O pretendente: CLáuDIO nunES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão su-
pervisor operacional, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/05/1989), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Diascarmo Nunes da Silva e de 
Maria Aparecida Nunes da Silva. A pretendente: jéSSICA MARTInS DAnTAS DE 
SOuzA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (16/06/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Dantas de Souza e de Raquel Martins Dantas de Souza.

O pretendente: yuRI ROBERTO MOTOSHIMA, estado civil solteiro, profissão ana-
lista, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/04/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Motoshima e de Maria Aparecida Roberto. 
A pretendente: BRunA DE FREITAS nunES, estado civil solteira, profissão ana-
lista, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/08/1990), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Freitas Nunes.

O pretendente: jOnATHAn ROCHA MOACyR, estado civil solteiro, profissão ge-
rente, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/05/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Aparecido Donizeti Moacyr e de Rita de 
Cassia da Silva Rocha. A pretendente: EDITE FERREIRA DE CASTRO LIMA, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em Limoeiro, PE, no dia (27/03/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira de 
Lima e de Damiana Maria de Castro Lima.

O pretendente: IVAnILDO MAnOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
porteiro, nascido em Orobó, PE, no dia (29/04/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Severino da Silva e de Maria José da Con-
ceição. A pretendente: VERA juLIA DA PAIxãO, estado civil solteira, profissão 
empregada doméstica, nascida em João Alfredo, PE, no dia (06/10/1985), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da Paixão e de 
Julia Virtuosa Campos.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOMInGOS, estado civil divorciado, profissão 
carpinteiro, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia (23/04/1963), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Aparecido Do-
mingos e de Jovelina Delfino de Souza Domingos. A pretendente: LIDIA GOMES DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, no dia (04/08/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Doraci Quaresma de Oliveira e de Beatriz Gomes de Jesus Oliveira.

O pretendente: MáRCIO SOARES CARVALHO LIMA, estado civil solteiro, pro-
fissão enfermeiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (30/03/1978), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wellington Carvalho 
Lima e de Adalia Felicio Soares Lima. O pretendente: FRAnCISCO nOGuEIRA DE 
BARROS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Santa Cruz, PB, 
no dia (06/12/1980), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Expedito Nogueira de Barros e de Cicera Meneses de Barros.

O pretendente: DOuGLAS SEVERO DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/07/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Severo dos Santos e de Vera Lucia 
dos Santos. A pretendente: InGRID LEAL SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em Santana de Parnaíba, SP, no dia (28/09/1995), 
residente e domiciliada em Cajamar, SP, filha de José Robson Roldão da Silva e 
de Francinete Maria Leal Silva.

O pretendente: ELIEzER PInHEIRO DE jESuS, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/07/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Cezar de Jesus e de Regina Pinheiro 
de Jesus. A pretendente: TAyEnE KETELLyn PIRES, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (05/07/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Pires e de Mirian Maria da Silva Pires.

O pretendente: EDuARDO DE MORAES MARTInEz LOPES, estado civil divor-
ciado, profissão auxiliar de carga e descarga, nascido nesta Capital, SP, no dia 
(09/08/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos 
de Souza Lopes e de Sueli de Moraes Martinez. A pretendente: jESSICA CRISTInA 
DEMESIO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão expert em interações, nas-
cida nesta Capital, SP, no dia (25/02/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Givanildo Demesio da Silva e de Edenilva Rosa da Silva.

O pretendente: FABIAnO WASHInGTOn DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão conferente, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/02/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner de Oliveira e de Ana 
Lucia de Oliveira Oliveira. A pretendente: STEFAny VIEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/07/2000), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Marsilha da Silva e 
de Lucinele da Silva Vieira.

O pretendente: GuSTAVO MATOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Neópolis, SE, no dia (08/07/2000), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo de Almeida e de Ismavete 
Vieira Matos Almeida. A pretendente: LARISSA SAnTOS SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Aracaju, SE, no dia (08/09/2001), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clezio da Silva e de Lucijane dos Santos.

O pretendente: DARLAn MARIz DOS SAnTOS DELMOnDES, estado civil solteiro, 
profissão analista de TI, nascido em Recife, PE, no dia (17/11/1979), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Mariz Delmondes e de 
Marlene Gomes dos Santos Delmondes. A pretendente: LILIAn APARECIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão administradora de empresas, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (05/12/1980), residente e domiciliada em Caieiras, SP, filha de 
Renato Noberto da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: jOSé RAIMunDO SAnTOS DE ALMEIDA, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Esplanada, BA, no dia (20/10/1967), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Napoleão Rodrigues de Almeida 
e de Lindaura Batista dos Santos. A pretendente: LuIzA SAnTOS DA SILVA, es-
tado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida em Várzea do Poço, BA, no dia 
(21/06/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim 
José da Silva e de Francelina Pereira dos Santos.

O pretendente: DAVID WILLIAM DOS SAnTOS SOARES, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar técnico, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (04/03/1998), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Soares e de 
Sara Helena dos Santos Soares. A pretendente: AGATA OLIVEIRA LEAL DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Indianópolis, 
SP, no dia (06/03/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Wbevaldo Leal da Silva e de Aliete Oliveira Leal da Silva.

O pretendente: REnAn ALVES DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão ele-
trotécnico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/12/1988), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Gomes da Rocha e de 
Sônia Regina Alves da Rocha. A pretendente: KÊnIA DOS SAnTOS CLIMACO, 
estado civil solteira, profissão biomédica, nascida em Feira de Santana, BA, no dia 
(23/09/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Duarte Climaco e de Mariete Neves dos Santos. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: IGOR MAnOEL, estado civil divorciado, profissão dentista, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 23/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de João Antonio Manoel e de Sonia Maria Manoel. A pretendente: ARIAnE LOPES 
MACHADO GOMES, estado civil divorciada, profissão dentista, nascida em Jundiaí - SP, 
no dia (20/01/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Samuel Gomes e de Elisangela Lopes Machado Gomes.

O pretendente: VALTER LOPES BATALHA, estado civil solteiro, profissão conselheiro 
financeiro, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/09/1962, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo Lopes Batalha e de Clo-
tilde Casado Batalha. O pretendente: ROnALD HEnRy TuMELTy, estado civil solteiro, 
profissão professor, nascido em Belfast, Reino Unido, no dia (03/02/1958), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Robert Tumelty e de Margaret Tumelty.

O pretendente: MARCELO BInDER DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 20/02/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Lopes da Silva Junior e de Arlene de 
Moraes Binder da Silva. A pretendente: jAquELInE PEREIRA DA SILVA TRInDADE, 
estado civil solteira, profissão secretária, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no 
dia (02/10/1997), residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, filha de Jose 
Jackson da Silva Trindade e de Irene Pereira da Silva Trindade.

O pretendente: LuCIAnO PEREIRA LAMAR, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 02/02/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Januario Lamar e de Liamar 
Pereira dos Santos Lamar. A pretendente: KARInA ALCEBIADES LEAL, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (31/01/1986), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aguinaldo Alcebiades 
Leal e de Eleana Alves Leal.

O pretendente: FERnAnDO AnTOnIO DAnTAS jÚnIOR, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 13/11/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Antonio Dantas 
e de Lucilei Aparecida Dantas. A pretendente: VAnESSA SOARES DE MORAIS, estado 
civil solteira, profissão analista de sistemas, nascida em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (08/11/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Joaquim Augusto de Morais e de Antonia Soares de Morais.

O pretendente: DERnEVALDO DE jESuS SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de câmbio, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 02/12/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josemiro de Jesus Silva e de 
Jesuina Ribeiro Alves. A pretendente: jAnAInA GuIMARãES DE SOuSA, estado civil 
divorciada, profissão atendente, nascida em Buriti Bravo - MA, no dia (06/07/1984), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Guimarães Campêlo 
e de Maria do Socorro de Sousa.

O pretendente: FABIO MEGA PATRICIA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 29/06/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Patricio e de Maria Conceição Mega 
Patricio. A pretendente: MARCELA PEREIRA LIMA, estado civil divorciada, profissão 
psicologa, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (20/02/1982), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Pereira Lima e de Magnolia Dias 
dos Santos Lima.

O convivente: SIDInEI jORGE PEREIRA DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão 
consultor de operações, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 05/08/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nadir Pereira de Souza 
e de Irmã Félix Pereira de Souza. O convivente: REInALDO MEnDES DE MOuRA, 
estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em Osvaldo Cruz - SP, no dia 
(15/09/1959), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sansão 
Mendes de Moura e de Ana Cardoso de Moura.

O pretendente: EDnEuDO CARnEIRO DOS SAnTOS, nascido em Amontada - CE, no 
dia 19/09/1981, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliseu Alves dos Santos e de Maria Ozeneida Car-
neiro dos Santos. A pretendente: MOnALISA RODRIGuES CARnEIRO, nascida em 
Itapipoca - CE, no dia 24/03/1984, estado civil divorciada, profissão funcionária pública, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Rodrigues 
Carneiro Sobrinho e de Maria Martins dos Santos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: RICCARDO BEnETTI, profissão: designer, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Bolzano, Itália, data-nascimento: 30/01/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Bruno Benetti e de Tereza Torrico Soares. A pretendente: ROSI-
LEnE APARECIDA TRInCA, profissão: analista financeira, estado civil: solteira, natura-
lidade: Osasco - SP, data-nascimento: 25/07/1981, residente e domiciliada em Osasco 
- SP, filha de Waldemiro Trinca e de Judite Porto Trinca. R$ 13,45

O pretendente: jERRI WELLInGTOn PEREIRA SAnTOS, profissão: auditor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Francisco de Assis Santos e de Antonia Ira-
cema Pereira Santos. A pretendente: REnATA EMAnuELE CERquEIRA BARRETO, 
profissão: auditora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Wellington Cesar 
Oliveira Barreto e de Rosemeire Barbosa Cerqueira. R$ 13,45

O convivente: EOLISSES FERREIRA LEOPOLDInO, profissão: militar do exército, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Cassilândia - MS, data-nascimento: 05/11/1966, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sebastião Leopoldino e de Anizia Fer-
reira Leopoldino. A convivente: GIAnE TAMIRES FERnAnDES, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Sapucaia do Sul - RS, data-nascimento: 15/05/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Davi Airton Maciel Fernandes e 
de Jacqueline Fátima Fernandes. R$ 13,45

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A variação do Bitcoin pare-
ce uma verdadeira montanha 
russa. Fato que causa confu-
são em muitas pessoas. Após 
o boom em 2017 no país, cada 
vez mais brasileiros buscam 
investir na critpomoeda. De 
acordo com levantamento 
da Receita Federal, entre 
agosto e setembro de 2019, 
brasileiros declararam quase 
R$ 14 bilhões em transações 
com moedas virtuais. 

Segundo Daniel Coquieri, 
COO da BitcoinTrade, corre-
tora especializada no merca-
do brasileiro, a versatilidade 
do bitcoin pode aumentar a 
quantidade transacionada 
nos próximos anos. “Apesar 
de levar ‘coin’ no nome, o 
Bitcoin pode ser muito mais 
do que apenas uma moeda. 
Como reserva de valor, por 
exemplo, ele é muito compa-
rado ao ouro. Em outra pers-
pectiva, é possível comprar a 
criptomoeda como ações na 
bolsa de valores, ou qualquer 
outro ativo, como petróleo”, 
explica. 

O ouro tem um valor defini-
do, a partir do volume, oferta 
limitada e finita, além da de-
manda crescente. É por isso 
que a criptomoeda ganhou 
o apelido de ouro digital. O 

fato de ser comprado ou ven-
dido de forma rápida, ajuda 
também na comparação com 
ações e demais ativos. Apesar 
do uso tradicional como inves-
timento, o Bitcoin pode estar 
presente no dia a dia. Alguns 
sistemas fazem integração 
com checkouts tradicionais, 
como por exemplo o cartão 
de débito. 

O resultado é: cada vez que 
o cartão é passado, o valor sai 
da carteira de criptomoedas. 
“O Bitcoin não é melhor nem 
pior do que real, ouro ou pe-
tróleo, mas pode fazer o papel 
dos três”, explica o executivo. 
Comumente usado como mo-
eda e também salário fora do 
Brasil, a criptomoeda já vem 
ganhando espaço em ações 
cotidianas, como passagens 
aéreas, veículos, bebidas e até 
compras de produtos. 

“As práticas já são bas-
tante difundidas em outros 
países e acredito que um dia 
possamos pagar nossas com-
pras de supermercado dessa 
forma no Brasil. Discussões a 
respeito da regulamentação 
já começaram por aqui e o 
futuro para as criptomoedas 
tende a ser positivo”, finaliza 
Coquieri (www.bitcointrade.
com.br).

Bitcoin pode ser ouro, 
petróleo ou dinheiro
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Política
São Paulo, terça-feira, 14 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br

A luta entre a 
razão e a emoção

O mote da década de 
50 acompanhou por 
muitos anos a vida dos 
consumidores: “vale 
quanto pesa”

O símbolo da balança, 
estampado na em-
balagem, não apenas 

garantia a legitimidade do 
“sabonete das famílias”, mas 
reforçava o conceito de ver-
dade. O consumidor consta-
taria não haver um grama de 
peso a mais ou a menos. Era a 
época da “verdade verdadei-
ra”. De lá para cá, a verdade 
passou a perder substantivos 
e a ganhar superlativos, dan-
do vazão ao bordão desses 
tempos virtuais: “vale muito 
mais do que pesa”.

Essa versão embala anún-
cios de propaganda, expres-
sões sobre pessoas, políticos, 
jogadores de futebol, entre 
outros. A observação cai 
bem no momento em que a 
política no Brasil começa a 
rejeitar os velhos paradigmas. 
Nesse ano eleitoral, o super-
lativo dominará a expressão 
política, a verdade se cobrirá 
com as cores da ficção, sob a 
capa de fake news, e o mundo 
real dividirá suas cores com 
o mundo virtual. A passarela 
entre esses dois universos 
será pavimentada por três 
tipos de argamassa: a razão, 
a emoção e a polarização. O 
cenário da razão deixa ver, 
na linha de frente, eleitores 
conscientes, autônomos, 
exigentes, que já não agem ao 
estilo que o vulgo costumava 
recitar em ditos politicamen-
te incorretos: “Maria vai com 
as outras”.

O campo da razão disputará 
o processo decisório com 
o espaço da emoção. Basta 
medir a temperatura do meio 
ambiente ou ver o desfile de 
adjetivos nas redes sociais, 
onde o palavrório bolsonaris-
ta é confrontado pelo verbo 
oposicionista, expandindo a 
polarização.

Indignação, revolta, ódio 
se amalgamam nas bandas 
que dividem a sociedade: os 
adeptos, eleitores e simpati-
zantes do presidente Jair; os 
oposicionistas de partidos de 
oposição e contingentes que 
não leem pela cartilha da 
direita-radical-conservadora; 
e os centristas, que olham 
para os lados e para cima, à 
procura de novos protago-
nistas.

Bolsonaro, de um lado, e 
Lula, de outro, são os dois 
líderes do cabo de guerra. 
A linguagem de ambos é 
embalada por camadas de 
celofane emotivo. O presi-
dente usa a saída do Palácio 
da Alvorada para puxar a 
corrente; o ex-presidente 
usa palcos de eventos do PT 
ou de organizações. Ambos 
se esforçam para antecipar a 
campanha, com desfecho em 
outubro, usando metralha-
doras expressivas para agre-
gar parceiros das bandas, 
tentando encantar as turbas. 

O perfil populista de ambos 
emerge na exposição de uma 
semântica desarrumada e 
uma estética destemperada.

Ora, quando falta água na 
fonte da razão, os dois correm 
para beber na fonte da emo-
ção. O ritual é conhecido. Com 
uma linguagem coloquial, os 
dois transmitem mensagem 
subliminar, querendo dizer: 
“somos gente como vocês”. 
Metáforas aparecem aos 
montes. E assim a liturgia 
emotiva acaba construindo 
um suporte de simpatia.

Mas a movimentação social 
no Brasil, nos últimos tempos, 
mostra que a razão, como 
mecanismo para a tomada de 
decisões, amplia laços, inclu-
sive nos setores populares, 
tradicionalmente conhecidos 
por agir sob emoção. 

Os comportamentos racio-
nais estão relacionados a um 
cenário de modernidade, que 
aponta para um reordena-
mento de valores, princípios 
e visões dos grupamentos 
sociais. Dito isto, é o caso 
de perguntar: que vetor terá 
mais influência em campa-
nhas? Atente-se para o ethos 
nacional, cuja composição 
agrega valores como cordiali-
dade, improvisação, exagero, 
paixão, solidariedade. O 
resultado aparece na “alma 
caliente” dos trópicos, em 
contraposição à frieza anglo-
-saxã.  Em nossas plagas, a 
emoção ganha da razão.

Mas se expande a cada 
ciclo político. Por quê? Por 
causa de mudanças no cam-
po individual. A pessoa, 
escondida no anonimato na 
massa, descobre que pode se 
transformar em cidadã. A ci-
dadania deixa de ser bandeira 
de instituições e ingressa no 
repertório mental do indi-
víduo, passando a ser meta 
desejada. Ou seja, amplia-se 
a “consciência do EU” em 
contraponto ao conceito do 
“NÓS”, esteira da propaganda 
política.

Maior autonomia fortalece 
o desenvolvimento de uma 
autogestão técnica, pela 
qual os indivíduos passam a 
traçar rumos e a selecionar 
os meios, recursos e formas 
para atingir seu intento. 
Rejeitam ou aceitam, com 
restrições, pressões do poder 
normativo. Equivale a dizer 
que fogem dos “currais” psi-
cológicos que enclausuram 
pensamentos. 

Em suma, o campo social 
alarga o universo do discur-
so, a rebeldia das formas e 
provoca a rejeição a tudo que 
se assemelhe a totalizações. 
Classes sociais e categorias 
profissionais, usando suas 
tubas de ressonância, des-
fraldam bandeiras de defesa.  

Se muitos segmentos ainda 
votam com a emoção, outros 
buscam apoio nos pilares da 
razão: o voto sai do coração 
para subir à cabeça.

(*) -  Jornalista, é professor 
titular da USP, consultor político 

e de comunicação Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog (www.

observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de voto da 
Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para 
tomar todas as providências cabíveis à eleição de novo membro do Conselho de Administração da SAE. Instruções Gerais:  
Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na 
sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 10 de janeiro de 
2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME: 11.519.109/0001-56 - NIRE: 35.300.381.351

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05/12/2019
1. Local/Data/Hora: Na sede, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, 4.384, unidade 106, Alphaville, Santana do Par-
naíba/SP, CEP 06541-038, em 05/12/2019, às 9hs. 2. Convocação: Publicado no DOESP e Jornal Empresas e 
Negócios em 27.28.29/11/2019. 3. Presença: Acionistas representando mais de 98% do capital social e votante 
da Companhia. Presente também o Diretor da Companhia, Roberto Diniz Junqueira Neto. 4. Mesa: Presiden-
te: Carlos Rodrigo Ópice Leão; Secretário: Roberto Diniz Junqueira Neto. 5. Ordem do Dia e 6. Deliberações 
Aprovadas  por Unanimidade: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do 
artigo 130 da Lei 6.404/76. 6.2. Aprovar o grupamento da totalidade das 9.112.880 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal de emissão da Companhia, na proporção de 40.000 ações para 1 ação, desprezando-se 
as frações de ações, sem modificação do capital social ou dos direitos relativos às ações, nos termos do artigo 
12 da Lei 6.404/76. 6.3. Em decorrência do grupamento, o capital social, no montante de R$ 8.207.467,08, pas-
sará a ser dividido em 227 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6.4. Aos acionistas cujas ações 
somadas não completem 40.000 ações, será atribuído um prazo de 30 dias a contar da publicação do aviso aos 
acionistas para que manifestem o interesse em continuar integrando o quadro acionário da Companhia. Para que 
possam exercer tal faculdade, os acionistas interessados deverão comparecer à sede da Companhia, dentro do 
prazo estabelecido, a fim de negociar a forma de complementação de suas posições acionárias para o próximo 
número inteiro de ações. Transcorrido o prazo estabelecido para a manifestação por parte dos acionistas, as 
eventuais frações de ações serão consideradas canceladas para todos os efeitos e o acionista terá direito a re-
embolso pela Companhia com base no valor patrimonial da ação. 6.5. Diante das deliberações acima, resolvem 
os acionistas alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: Artigo 5º-O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.207.467,08, 
dividido em 227 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. O capital social poderá ser aumen-
tado independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará as 
condições da emissão, até o limite de R$ 6.001.000,00. 6.6. Ficam os membros da Diretoria autorizados a pra-
ticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, em especial (a) arquivamento perante o 
Registro Público de Empresas Mercantis e publicação da ata desta AGE; e (b) publicação de Aviso aos Acio-
nistas, nos termos e condições aprovados no item 6.4. acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelo acionista presente. Assinaturas: Carlos Rodrigo Ópice Leão-
Presidente, Roberto Diniz Junqueira Neto-Secretário e OSA Participações S.A., representada por Roberto Diniz 
Junqueira Neto. Santana do Parnaíba/SP, 05/12/ 2019. Carlos Rodrigo Ópice Leão - Presidente; Roberto Diniz 
Junqueira Neto - Secretário. JUCESP nº 1.314/20-8 em 06/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A declaração é da presi-
dente da câmara alta 
japonesa, Akiko San-

to. A convite do presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
ela e uma delegação de 
parlamentares visitaram o 
Senado na sexta-feira (10) e 
conversaram com senadores 
brasileiros.

De acordo com Akiko San-
to, na década de 1970, no Ja-
pão, era comum considerar 
desenvolvimento econômico 
e meio ambiente pautas não 
compatíveis. Nos dias atuais, 
a situação mudou e um parla-
mentar pode ter dificuldade 
de se eleger se ignorar a 
questão ambiental. “Muitos 
consideram o Japão atrasado 
na questão ambiental, mas 
nós queremos ser um país 
líder nessa questão e por isso 
estamos nos empenhando ao 

Para presidente da câmara 
japonesa, “parlamentos precisam 

discutir questão ambiental
A Câmara dos Conselheiros do Japão, órgão equivalente ao Senado brasileiro, está empenhada na 
discussão de questões ambientais

pessoas e fez com que o 
governo desativasse reato-
res nucleares e elaborasse 
um plano de longo prazo 
de investimento em fontes 
alternativas.

“O Japão é um país que tem 
se preparado muito para tais 
questões e desafios, muito 
focado na área de energia e 
meio ambiente. O encontro 
foi importante para que eles 
entendam que nós, congres-
sistas brasileiros, também 
estamos preocupados com 
a questão ambiental”, disse 
a senadora Leila Barros 
(PSB-DF), que participou 
do encontro. O senador 
Hiroshige Seko, do Partido 
Liberal Democrático, disse 
considerar o meio ambien-
te uma questão universal e 
global, que exige adaptações 
dos países (Ag.Senado).

máximo no trabalho nessa 
área”, explicou.

A necessidade de discutir a 
questão ambiental, especial-
mente no que diz respeito a 
novas fontes de energia, se 
tornou ainda mais urgente 

após o acidente nuclear de 
2011, quando um tsunami 
atingiu a Central Nuclear de 
Fukushima. A contaminação 
radioativa de territórios ao 
norte de Tóquio tirou de 
suas casas mais de 160 mil 

Área urbana do 
município de 
Pacaraima

Projeto de Decreto Legis-
lativo retira o município de 
Pacaraima da terra indígena 
São Marcos, ambos situados 
em Roraima. O texto tramita 
na Câmara dos Deputados. 
A terra indígena foi homolo-
gada em 1991, por meio do 
Decreto 312/91, e o municí-
pio foi criado em 1995. 

Mas, de acordo com o se-
nador Mecias de Jesus (Re-
publicanos-RR), autor do 
projeto, a ocupação da região 
onde hoje se situa Pacaraima 
é anterior à homologação de 
São Marcos, fato que não 
foi respeitado pelo governo 
federal quando decidiu criar 
a reserva. Por estar em uma 
área demarcada, o municí-
pio está impedido de emitir 
licenças para a construção 
de postos de saúde, escolas, 
e outros estabelecimentos, o 
que prejudica a população. 

Para o senador, o projeto 
apenas corrige um erro que 
transformou Pacaraima em 
um “município virtual”. Os 
deputados aprovaram em 
novembro um requerimento 
de urgência para votação 
do projeto diretamente no 
Plenário (Ag.Câmara).

Autor da proposta, Acyr Gurgacz 
destaca relação desigual entre 

empresas e motoristas.

Está em análise na Comissão 
de Fiscalização e Controle 
do Senado uma proposta que 
busca conceder mais direitos 
aos passageiros e uma maior 
segurança aos motoristas que 
trabalham para aplicativos de 
transporte individual. Caso o 
motorista cancele uma viagem 
que já havia aceitado fazer 
pelo aplicativo, o passageiro 
terá direito a receber uma multa 
equivalente a 5% do salário 
mínimo em vigor. Esse valor 
corresponde hoje a R$ 51,95. 

E, caso o motorista se atrase, 
a multa será de 1% do salário 
mínimo, o equivalente hoje a R$ 
10,39. Essas multas ocorrerão 
quando o serviço for prestado 
por empresas por meio de 
motoristas a ela vinculados 
contratualmente e que disponi-
bilizam plataformas eletrônicas 
aos passageiros na contratação 
dos serviços.

O projeto também traz me-
didas para dar mais segurança 
aos motoristas, ao determinar 
que a empresa deverá rastrear 
as rotas do motorista para, 
em caso de desvios inespera-
dos que causem suspeitas de 
alguma ameaça contra ele, 
expedir alertas às autoridades. 
Também, obriga as empresas 
a contratarem um seguro para 
reparar prejuízos sofridos pelo 
motorista em casos de furtos ou 
roubos do veículo.

O autor da proposta, senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO), expli-
ca que sua intenção é proteger 
as partes mais vulneráveis na 
prestação do serviço. “Há pou-
cas garantias aos consumidores 
e aos motoristas. Enquanto a 
empresa tem lucros, as partes 
mais vulneráveis lidam com 
riscos e prejuízos. Busco equi-
librar a relação negocial, pos-
sibilitando aos consumidores 
receber multas em casos de 
cancelamentos indevidos ou 
atrasos”, explicou na justifica-
tiva (Ag.Senado).

Akiko Santo é recebida pelos senadores Leila Barros, 
Paulo Rocha e Acir Gugacz.
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Os servidores e os empregados diferem 
no seu vínculo com a administração.

O ex-presidente da Bolívia, Evo Mora-
les, afirmou que, se voltar ao país, será 
preciso “organizar, como na Venezuela, 
milícias armadas do povo”. Na Venezuela, 
a milícia bolivariana é composta por civis e 
ex-oficiais militares e funciona como uma 
espécie de tropa de choque do presidente 
Nicolás Maduro. Morales está asilado na 
Argentina há um mês. Ele deixou a Bolívia 
no dia 10 de novembro do ano passado, 
após renunciar ao cargo de presidente. 

Ontem (13), a presidente interina da 
Bolívia, Jeanine Áñez, reagiu às declara-
ções de Morales. “A paz, a reconciliação e 
a democracia nunca foram opções para ele 
[Morales]. Diante da intenção de semear o 
terror e a violência, apenas encontrarão o 
povo boliviano unido e, frente às ameaças, 
nossa mais profunda vocação democráti-
ca”, escreveu Jeanine em mensagem no 
twitter.

Evo Morales afirmou ainda que seu erro 
foi não ter um plano alternativo para os 

Evo afirma que Bolívia 
deveria ter “milícias armadas”

conflitos que tomaram conta do país após 
as eleições. “Estávamos muito confiantes. 
O grande erro foi que não tínhamos um 
plano B”. Na opinião do vice-ministro de 
Coordenação e Gestão Governamental, 
Israel Alanoca, as declarações de Morales 
buscam semear o confronto entre boli-
vianos e tornam evidente seu desejo de 
incentivar a rebelião no país (ABr). 

Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales.
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Em estudo publicado no fi-
nal de dezembro, a Instituição 
Fiscal Independente do Senado 
(IFI) afirmou que a União pode 
substituir servidores públicos 
por empregados públicos em 
uma futura reforma adminis-
trativa. Apesar de ambos traba-
lharem para o Estado mediante 
concurso público, os servidores 
e os empregados diferem no seu 
vínculo com a administração. 

Os servidores têm esta-
bilidade, seguem as regras 
do Estatuto dos Servidores 
Públicos e integram um regi-
me específico da Previdência 
Social. Já os empregados são 
trabalhadores regidos pela CLT, 
que não confere estabilidade, e 
se aposentam pelo INSS. Hoje, 
não são admitidos empregados 

públicos nas carreiras respon-
sáveis pelas atividades típicas 
de Estado, como magistratura, 
diplomacia, segurança pública, 
elaboração orçamentária, fisca-
lização tributária e trabalhista e 
política monetária, entre outras. 

A reforma administrativa da 
União ainda não tem um formato 
definido, mas faz parte da agenda 
de reformas estruturais que pre-
tende conter o crescimento das 
despesas públicas obrigatórias. 
Para a IFI, no texto Retrato das 
despesas de pessoal no serviço 
público federal civil, Parte 1, esse 
objetivo não poderá ser alcan-
çado sem mudanças profundas 
nas regras de contratação, re-
muneração e gestão de recursos 
humanos pela administração 
federal (Ag.Senado).

Reforma poderia 
incluir mudança de 

regime de servidores
Adenilson Nunes/Portal do Servidor/BA

Direitos a 
passageiros e 
motoristas de 
aplicativos
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Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002365-90.2018. 8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Edital de Citação – Prazo 30 dias. Proc. 1002365-90.2018.8.26.0224. A Drª. Beatriz de 
Souza Cabezas, Juíza de Direito da 4ªVC do Foro de Guarulhos– S/P. Faz Saber a Andrea Cristina 
de Souza RG Nº 205441294, CPF Nº 101.863.548-35, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe 
ação Monitória no valor de R$ 5.863,87. Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 22 de março de 2019 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010516-12.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Henrique Sayuri Fujimoto, CPF/MF Sob Nº 01381125840, RG Nº 76081 
151 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camilia 
na, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 15.021,85, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 
% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de SP.01/10/2019.  
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Especial
Estudo aponta tendências e seus 
impactos no futuro do trabalho

A Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e negócios, apresenta estudo com tendências sobre o futuro do 
trabalho. O levantamento contém análises e insights coletados nos 10 anos de trabalho do Center for the Future of Work (CFoW 
- Centro para o Futuro do Trabalho) da empresa. As tendências foram divididas em cinco categorias: mudanças nos modos, nas 
ferramentas, na estética, nos desafios e no significado do trabalho. “A ideia do estudo era demonstrar como a tecnologia teve e 
continua tendo impactos contundentes no mercado de trabalho. Os humanos serão cada vez mais necessários. Não para tarefas 
repetitivas, mas para dar um direcionamento crítico e criativo para os insights que os bots nos trarão”, afirma João Lúcio de 
Azevedo Filho, presidente da Cognizant no Brasil.

01 02 03 04 05

<a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/infogra�co">Infográ�co vetor criado por freepik - br.freepik.com</a>

Modos de trabalho Ferramentas 
de trabalho

Estética do 
trabalho Desafios Significado 

do trabalho

•  De hierarquia para “wi-
rearquia” - Apesar de 
terem sido importantes, 
as hierarquias não per-
tencem a um mundo 
colaborativo. Aí entram 
as “wirearquias”,  um 
modelo de organização 
baseado em auxílio mútuo 
e confiança. O futuro da 
estrutura organizacional 
está em equilibrar esses 
dois modelos. 

• De cargos para tarefas 
- Nossas profissões são 
um pedaço de nossa 
identidade. Contudo, o 
futuro do trabalho requer 
que as profissões sejam 
pensadas de maneira 
mais fluida, aceitando 
mudanças e reinvenções. 
Isso quer dizer que cargos 
estão sendo desconstru-
ídos em tarefas, que são 
a forma mais sustentável 
de lidarmos com a força 
de trabalho homem-má-
quina. 

• De segunda a sexta para 
segunda a quinta - A 
jornada de trabalho de 
40 horas distribuídas em 
cinco dias ao longo da se-
mana é fruto da Primeira 
Revolução Industrial. Mas 
agora o trabalho pode ser 
realizado a qualquer hora, 
de qualquer lugar. E a 
tendência é que o fim de 
semana passe a contem-
plar a sexta-feira também. 

• De assistentes para robôs 
assistentes - Os assisten-
tes facilitam o trabalho 
daqueles em posições 
de liderança. Mas esses 
profissionais poderiam 
ter profissões mais rentá-
veis e produtivas. Dessa 
forma, os robôs não vão 
roubar empregos, mas 
sim facilitar o trabalho. 
O novo assistente funcio-
nará com zeros e uns, não 
com café. 

• De comprar para alugar - 
Os custos de comprar são 
maiores do que a ideia 
de comprar. A ligação 
entre riqueza e posses 
está diminuindo. E logo 
será desfeita. Embora a 
ideia de posse tenha sido 
um dos pilares do mundo 
moderno, a tendência é de 
mudança. Possuir bens não 
é mais tão sedutor assim 
para os jovens que estão 
entrando no mercado. 

• De robôs maus para robôs 
bons - Uma ideia disse-
minada pelo imaginário 
popular é a de que os 
robôs fazem muitas coisas 
boas, mas também podem 
fazer coisas muito ruins. 
De quem é a culpa? Nossa! 
Bots mal programados só 
podem ser corrigidos por 
humanos. Ou seja, bons 
humanos ainda são neces-
sários para desenvolver 
bons bots.

• Do polegar para a voz - Pode 
ser a era digital, mas o ato 
de digitar é cada vez mais 
supérfluo. Seus gadgets 
são capazes de ouvir tudo 
que você fala agora. Com 
isso, a tendência é cada vez 
menos digitar e cada vez 
mais utilizar os comandos 
por voz. 

• De microscópios para 
datascópios - Tal como os 
microscópios mudaram a 
medicina, a inteligência 
artificial é um datascópio 
que trará soluções antes 
inimaginadas. A IA, assim 
como outras ferramentas, 
não substituirá as pesso-
as, mas sim permitirá que 
façamos coisas incríveis. 

• De programação a (quase) 
sem programação - Os 
softwares estão engolindo 
o mundo - incluindo ou-
tros softwares. Por isso, 
plataformas que requerem 
pouco ou nenhum conhe-
cimento de programação 
estão democratizando a 
maneira com que sistemas 
empresariais são desenvol-
vidos, utilizados e expandi-
dos. 

• Da insegurança para a 
segurança - Estamos às 
vésperas de uma transfor-
mação em que a tecnologia 
será o aspecto central da 
sociedade moderna. Por-
tanto, as empresas não 
devem hesitar em investir 
em cibersegurança. Qua-
druplicar o investimento 
atual é um bom começo. 

• De petaescala para exa-
escala - O Eniac, primeiro 
computador a ser comer-
cializado, completou 74 
anos. Mas não vimos nada 
ainda. O futuro do trabalho 
será baseado na exaescala 
- um sistema computacio-
nal capaz de realizar um 
quintilhão de cálculos por 
segundo. 

• Do 4G para o 5G - O ad-
vento do 5G vai acelerar a 
transmissão de dados ante 
as redes 4G. O próximo es-
pectro de banda larga será a 
fase seguinte da revolução 
digital. E a fusão do 5G 
com a inteligência artificial 
vai aumentar a escala da 
Internet das Coisas. 

• Da inteligência artificial 
para o machine learning - 
As aplicações comerciais da 
IA e do ML estão trazendo 
grandes retornos financei-
ros. Os filmes de Hollywood 
com robôs inteligentes mal-
vados são uma miragem. 
Mas modelos de negócio 
baseados em machine le-
arning serão uma realidade. 

• Do centralizado para o des-
centralizado - A tecnologia 
moderna deu mais ferra-
mentas de centralização 
e controle para pessoas, 
governos e sociedades. 

• Do terno para o capuz - 
Os ternos não combinam 
mais com essa nova era de 
disrupções. Os softwares 
comandam o mundo dos 
negócios agora, e os ternos 
caindo em desuso foi só 
dano colateral. 

• Do cubículo para o sofá - 
Atualmente, conseguimos 
trabalhar de qualquer lugar 
com um computador, celu-
lar ou tablet: num café, no 
saguão de um aeroporto, 
num quarto de hotel e até 
mesmo em um escritório. 
Nossos cubículos serão 
extintos. 

• Do subúrbio para a cidade 
- Antes isolados tecnolo-
gicamente, os subúrbios 
urbanos agora estão flo-
rescendo. Procurando pela 
Quarta Revolução Indus-
trial? Ela está lá. 

• De vidro e aço para tijolos 
e madeira - Novas ideias 
vêm de prédios antigos. 
Ambientes legais não são 
apenas aqueles feitos de 
vidro e aço. Prédios antigos 
estão sendo rejuvenescidos 
para abrigar empresas 
desenvolvendo novas tec-
nologias. 

• De “originals” para “digit-
-alls” - No mundo da TI, os 
“originals” cuidam da parte 
de infraestrutura, enquan-
to os “digit-alls” desenham 
os aplicativos e plataformas 
que dominarão o mundo. Os 
primeiros ficarão até toda 
a carga de trabalho de in-
fraestrutura do mundo ser 
automatizada. Os segundos 
ficarão até saírem de moda. 

• De “ver” para “tome cuida-
do com o que vê” - A mani-
pulação digital está fazendo 
com que questionemos o 
que é real e o que não é. Os 
deepfakes também são um 
perigo no mundo digital. 

• De “somos todos um” para 
“todos somos um” - A per-
sonalização da tecnologia 
está acabando com a crença 
de que todos temos uma 
identidade em comum. 
Com a chegada da realidade 
virtual, a tendência é que 
cada um viva sua realidade 
de forma cada vez mais 
pessoal. 

• De “wi-fi grátis” para “sem 
wi-fi” - Ficar conectado o 
tempo todo está deixando 
todos malucos. Por isso, es-
paços sem wi-fi vão restau-
rar a calma e a sanidade de 
nossos cérebros confusos. 

• De “a privacidade morreu” 
para “ vida longa à privaci-
dade” - Assinar newsletters 
e fazer testes on-line pode 
ser divertido, mas as pes-
soas estão começando a 
questionar se vale a pena 
trocar seus dados por isso. 
As grandes empresas de 
tecnologia estão na mira 
da sociedade por conta 
de problemas com a pri-
vacidade do usuário. Não, 
a privacidade não morreu 
ainda. 

• De humano para ciborgue 
- Hoje, nós acessamos as 
informações por meio de 
nossos gadgets. No futuro, 
todas as respostas serão 
enviadas diretamente para 
nossas mentes. Nossos avós 
acham que já somos super-
-humanos, mas seremos 
simplórios perto de nossos 
netos. Estamos nos trans-
formando em ciborgues, e 
as gerações futuras terão 
curiosidade para saber 
como era ser um humano 
pré-tecnológico. 

• De “cuidado com a língua” 
para “desembucha!” - Esta-
mos eliminando as formali-
dades. Prepare-se para ficar 
chocado. A necessidade de 
sermos cada vez mais autênti-
cos causará o fim da conversa 
fiada. 

• De #sextou para #segundou 
- Você saberá que o futuro 
do trabalho chegou quando 
se sentir motivado em uma 
segunda-feira. Esqueça o 
medo de os robôs tomarem 
todos os nossos trabalhos. 
Pode ser que o que nos torna 
humanos seja o trabalho em 
si. 

• De serviços para experiências 
- A não ser que você seja um 
gamer ou um influencer, você 
se desenvolveu em uma car-
reira na área de serviços. Mas 
o que vem depois? Prepare-se 
para a era das experiências. 
Tecnologias como realidade 
aumentada, realidade virtual, 
inteligência artificial e cross 
reality vão abrir as portas para 
a criatividade e experiências 
imersivas. 

• De uma carreira para várias 
- O mindset de ter apenas 
uma carreira está virando um 
problema. O crescimento da 
automação e da IA fará com 
que o modelo “educação-
-emprego-carreiras” fique 
obsoleto. Há mais de um 
caminho para o sucesso - você 
pode só precisar de mais de 
uma carreira para alcançá-lo. 

• Do vermelho para o verde - 
Energias renováveis. Recicla-
gem. Transporte público. É o 
encontro do capitalismo com 
o conservacionismo. Ainda 
bem que várias tecnologias 
estão mudando a percepção 
do público em relação à 
sustentabilidade, fazendo 
com que ideias ecológicas de 
negócio sejam cada vez mais 
possíveis. A sustentabilidade 
finalmente faz sentido (e 
dinheiro). 

• Da produção privada à produ-
ção individual - Prototipações 
rápidas e produções velozes 
abrirão para bens persona-
lizados feitos pelo próprio 
usuário. As produções in-
dividuais são a alternativa 
ecológica para a manufatura 
e o varejo. 

• Da reciclagem para a econo-
mia circular - Há mil anos, 
os japoneses produziram o 
primeiro papel reciclado. Mas 
precisamos pensar em novas 
abordagens. A sustentabili-
dade está completando seu 
ciclo, e, na economia circular, 
todo dia é o Dia da Terra. 

• De informação grátis para 
informação paga - A onda 
das informações públicas 
disponibilizadas na internet 
está acabando, mas serviços 
de assinatura podem ser uma 
salvação. Não há gratuidade - 
pelo menos não do ponto de 
vista da privacidade. 

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


