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Aproximar academia do setor produtivo 

@Com o objetivo de incentivar o diálogo entre academia e 
setor produtivo, será realizado em 13 e 14 de fevereiro o 

1° Workshop Matemática e Indústria. O evento, que ocorrerá 
no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Rio 
de Janeiro, é voltado para pesquisadores, estudantes de gra-
duação e pós-graduação nas áreas de matemática, estatística, 
computação, além de gestores e pesquisadores de empresas. 
As inscrições estão abertas até 20 de janeiro e podem ser fei-
tas pelo site do IMPA (http://beta.impa.br/Eventos/inscricao.
asp?evento=406&idioma=br). Estudantes de graduação e pós-
-graduação podem concorrer a auxílio financeiro. As bolsas são 
limitadas, no valor de R$ 200 para estudantes moradores na 
região urbana do Rio de Janeiro, e de R$ 600 para os demais. 
Os beneficiados deverão participar em todas as atividades do 
evento.      Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Melhor resultado de vendas
O Ford Ka Hatch registrou em 2019 o melhor resultado de 

vendas desde o lançamento da nova geração e consolidou sua 
posição como vice-líder do mercado brasileiro. As 104.339 uni-
dades emplacadas representam o maior volume do modelo desde 
a introdução da atual plataforma global, que mudou o padrão no 
segmento de carros de entrada. O veículo tem uma trajetória 
única dentro da indústria, que evoluiu com diferentes conceitos 
ao longo de suas três gerações e soma cerca de 1,25 milhão de 
unidades produzidas no Brasil, sendo 600 mil da atual plataforma 
global.    Leia a coluna completa na página 3

Realidade em países 
como China e Aus-
trália, o pagamento 

instantâneo promete chegar 
em breve. Responsável pela 
implementação da modalida-
de no país, o Banco Central 
(BC) está atuando desde de 
2018 nos estudos e na defini-
ção das regras para implemen-
tação, que está prevista para 
novembro próximo.  

O pagamento instantâneo 
vai permitir a transferência 
de valores em tempo real, 
seja entre pessoas físicas, 
para empresas ou até mesmo 
para órgãos públicos. Dessa 
forma, não será necessário 
aguardar para que o valor seja 
disponibilizado efetivamente 
para o recebedor. Além de 
ser instantânea, a modalidade 
tem a vantagem de ser dispo-
nível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. 

Ou seja, o beneficiário terá 
acesso ao valor imediata-
mente mesmo em casos de 

Pagamento 
instantâneo está 
chegando ao Brasil

pagamentos ou transferência 
nos fins de semana, feriados 
e fora do horário bancário, ao 
contrário do que acontece com 
os TEDs e DOCs, por exemplo. 
A transação vai funcionar de 
forma rápida e simples. Para 
utilizar a modalidade, o usuário 
deverá ter uma conta com pres-
tador de serviço de pagamento, 
seja um intermediador ou uma 
instituição de pagamento (IP), 
como a Gerencianet.  

O pagamento poderá ser feito 
de diversas maneiras: por meio 
da inserção manual dos dados 
do recebedor, como acontece 
hoje com as transferências 
bancárias; pela inserção de uma 
chave de endereçamento, que 
pode ser o e-mail, número de 
celular ou documento (CPF/
CNPJ); pela geração de um QR 
Code do Recebedor ou ainda 
por um QR Code que identifi-
que o pagador, tudo de forma 
online e simplificada. 

Além da agilidade e disponi-
bilidade, o pagamento instan-

tâneo terá uma estrutura mais 
flexível e simples, permitindo a 
abertura do mercado para um 
maior número de prestadores 
de serviço. Desta forma, a 
modalidade será mais acessível 
também para os usuários.

De acordo com o diretor 
de negócios da Gerencianet, 
Leôncio Nogueira, a proposta 

do BC é aumentar a eficiência e 
a competitividade do mercado 
de pagamentos. 

A empresa está, desde o início 
dos estudos, auxiliando o órgão 
no trabalho de definição das 
regras de funcionamento da 
modalidade no país. "O BC busca 
criar um instrumento que seja 
benéfico para todos. Nós, da Ge-
rencianet, estamos participando 
da construção desse arranjo e 
acreditamos que ele será positivo 
para o mercado e também para 
a população", explica.    

A economia também deve 
ser outro ponto positivo da 

modalidade. A abertura do mer-
cado irá permitir a eliminação 
do uso de intermediadores no 
processo de pagamento, o que 
possibilitará a diminuição dos 
custos. Dessa forma, a transa-
ção sairá mais em conta tanto 
para quem paga como para 
quem recebe. Outro benefício 
é a segurança. 

Além de reduzir a neces-
sidade das pessoas andarem 
com dinheiro vivo e diminuir 
o risco de roubo ou perda 
de dinheiro, a modalidade 
será gerida pelo Bacen, por-
tanto, oferece a segurança 

O pagamento instantâneo irá facilitar a realização de pagamentos 
com mais agilidade e economia.

necessária para pagadores e 
recebedores. Para Nogueira, 
o pagamento instantâneo, 
juntamente com outras mo-
dalidades, como o boleto, 
irá facilitar a realização de 
pagamentos com mais agili-
dade e economia. 

"O novo recurso irá permitir 
trabalharmos em soluções 
ainda mais inovadoras para 
todo o mercado. Será pos-
sível criar novos formatos e 
possibilidades de pagamen-
tos, sempre pensando na 
eficiência e economia", afirma 
(PRNewswire).

Valendo!
Por Luiz Felipe Pateo

Empreendedorismo

   
Leia na página 611 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-j

an
/2

0

QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020

MUDAR DE REGIME TRIBUTÁRIO
Empresa Lucro Real, pode mudar para Lucro Presumido a qualquer 
momento, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PELA NOVA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA PODE SER ABERTA 
EMPRESA INDIVIDUAL LIMITADA SEM CAPITAL MÍNIMO, 
COMO PROCEDER?

O entendimento é com base no artigo 7ª da Lei 13.874/2019, e não 
precisa de capital mínimo.

SALÁRIO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
No pagamento de salário de mão de obra de temporária deve ser 
seguido igual a CLT? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS
Qual o procedimento para emissão de nota fiscal de transferência 
de mercadoria e ativo imobilizado de empresa incorporada para 
incorporadora. Não haverá circulação física das mercadorias, será 
necessária a emissão de NF? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REALIZAR EXPORTAÇÃO INDIRETA
Empresa optante do simples nacional realizará exportação indireta, 
entretanto no objeto social não consta exportação, terá que efetuar 
a operação por meio de comercial exportadora, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIREITO DE RECEBER O BENEFÍCIO
Funcionário afastado por motivo de doença, tem direito de receber o 
vale alimentação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA
Empresa do simples nacional que prestou serviço de reforma de um 
prédio fica sujeita a retenção do INSS?  Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O pagamento 
instantâneo 

vai permitir a 
transferência de 
valores em tempo 
real, seja entre 
pessoas físicas, para 
empresas ou até 
mesmo para órgãos 
públicos. Dessa 
forma, não será 
necessário aguardar 
para que o valor 
seja disponibilizado 
efetivamente para o 
recebedor.

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (15), que está 
discutindo a possibilidade de 
revogação de norma da ANP 
que proíbe a venda direta de 
combustíveis aos postos. Ele 
defendeu novamente que 
seja autorizada a venda dire-
ta de etanol das usinas para 
os postos de combustíveis e 
também de outros derivados 
do petróleo. Segundo ele, 
isso poderia reduzir em cer-
ca de 20 centavos o valor do 
litro do combustível.

“Não é apenas a venda 
direta de etanol para o 
posto de combustível, é de 
outros derivados também. 
Nós importamos óleo diesel, 
gasolina, por que não do 
porto ir diretamente para o 
posto de gasolina? Por que 

Revogação da norma que proíbe venda 
direta de combustível

tem que viajar centenas de 
quilômetros?”, questionou. 
Atualmente, a norma da 
ANP estabelece que todo 
combustível deve passar 
por empresa distribuidora 
antes de chegar às bombas 
dos postos.

Bolsonaro está em contato 
com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, para tratar da 
revogação dessas normas. 
Ao falar sobre o trabalho 
das agências reguladoras, 
o presidente destacou que 
elas “são importantes, au-
tônomas, mas não são so-
beranas”. Um projeto  que 
libera a venda direta está 
tramitando na Câmara e já 
foi aprovado pela Comissão 
de Minas e Energia no fim 
de 2019.

Produção agropecuária 
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) encerrou 

2019 com R$ 630,9 bilhões, 2,6% acima do obtido no ano 
anterior. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor 
é recorde para a série histórica, iniciada em 1989, superan-
do o VBP de 2017, de R$ 627,1 bilhões. No ano passado, as 
lavouras geraram um valor de R$ 411,1 bilhões e a pecuária, 
R$ 219,8 bilhões (ABr).

Petrobras vende ativos
A Petrobras concluiu a venda de sua participação societária na 

Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&GBV), empresa que produzia petró-
leo na Nigéria, na costa oeste africana. A estatal brasileira detinha 
50% da empresa, em uma joint venture com a BTG Pactual E&P 
B.V, e vendeu sua participação para a canadense Africa Oil Corp. 
Com isso, a Petrobras encerra suas atividades na África (ABr). 

EUA e China 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-

-primeiro-ministro da China, Liu He, assinaram ontem (15), 
em Washington, a primeira fase do acordo comercial entre 
os dois países. Em uma longa cerimônia na Casa Branca, 
Trump disse que o pacto é ‘histórico’ e ‘corrige erros do 
passado’ (ANSA).
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Norma da ANP estabelece que todo combustível deve passar por  
distribuidora antes de chegar às bombas.

Divulgação

Distribuição de panfletos
O prefeito de São Paulo, Bruno 

Covas, publicou decreto proibindo 
a distribuição de panfletos publicitá-
rios na cidade. O texto regulamenta 
uma lei de 2007, elaborada pelo 
Executivo municipal, sob a gestão 
do então prefeito Gilberto Kassab. A 
interdição está prevista em um artigo 
da Lei 14.517, que estabelece as 
normas sobre o Programa Municipal 
de Parcerias Público-Privadas. Em 
caso de descumprimento, a lei esti-
pula multa de R$ 5 mil, e a punição 
é dobrada em caso de reincidência. 

Divulgação/Gerencianet
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Sete motores da 
inovação em 2020

A década de 20 está 
começando em meio 
a uma grande euforia 
em relação à inovação

Tecnologias exponen-
ciais, startups milio-
nárias e a certeza de 

que estamos vivendo a era da 
inovação ou morte. Mas, nem 
tudo é como ou mesmo na 
velocidade que imaginamos. 
Por isso, arrisco aqui alguns 
palpites sobre as sete maiores 
tendências para 2020.

1 – Big Data: A cada dia 
geramos mais dados que, 
quando bem interpretados 
se transformam em pode-
rosas informações que aju-
dam na tomada de decisão 
de qualquer empresa. As 
soluções de Big Data, que 
permitem que profissionais 
de TI trabalhem com infor-
mações não-estruturadas 
a uma grande velocidade, 
deve se tornar ainda mais 
acessíveis. Um estudo rea-
lizado pelo Gartner aponta 
que 75% das empresas 
devem investir nessa tec-
nologia até o fim desse ano. 
O IDC – International Data 
Corporation – estima que 35 
trilhões de gigabytes serão 
gerados em 2020. Processar 
esses dados é o desafio.

2 – LGPD: Enquanto o 
Big Data trabalha na inter-
pretação de um volume cada 
vez maior de informações, 
a LGPD – Lei Geral de Pro-
teção de Dados, que deve 
entrar em vigor em 16 de 
agosto de 2020, tenta nos 
proteger dos abusos e da 
invasão de privacidade. Ela 
afetará todas as empresas 
– brasileiras e estrangeiras 
– que coletarem, armazena-
rem ou processarem dados 
pessoais de indivíduos re-
sidentes ou localizados no 
Brasil. Partindo do pressu-
posto de que a maioria das 
empresas já tem montanhas 
de dados de clientes, será 
necessária não apenas uma 
mudança de sistema, mas 
sim de cultura para a cap-
tação e manipulação dessas 
informações.

3 – 5G: A Anatel – Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações – confirmou que vai 
abrir a licitação de imple-
mentação da quinta geração 
de telefonia móvel (5G) até 
o final de março de 2020. E, 
engana-se quem pensa que 
o 5G e apenas uma versão 
melhorada do 4G. Trata-se 
de uma nova e disruptiva 
tecnologia que permitirá 
aplicações como carros 
autônomos, agricultura de 
precisão, cidades inteligen-
tes, reconhecimento facial e 
principalmente a Internet 
das Coisas, onde objetos 
serão conectados entre si. A 
expectativa é que até 2025, 
2,8 bilhões de pessoas sejam 
assinantes do 5G.

4 – Blockchain: Embora 
ainda esteja bastante asso-
ciado ao mercado de crip-
tomoedas, o Blockchain é 
uma tecnologia que irá muito 
além. Ele permite armazenar 
digitalmente registros de 
transações em redes descen-
tralizadas, de forma segura 
e independente, conectando 
quem precisa de algo a quem 
tem, eliminando assim os 
intermediários. 

Nos próximos cinco anos, 
especialistas concordam que 
a solução se expandirá para 
várias aplicações pragmá-
ticas no processamento de 
pagamentos, compartilha-
mento de dados, negociação 
de ações, manutenção e ras-
treamento de documentos. 
Seu impacto será tão grande 
que, de acordo com uma 
pesquisa da Deloitte, 77% 
dos 1.386 executivos de mais 
de 10 países indicaram que 
perderão vantagem compe-
titiva se não adotarem essa 
tecnologia.

5 – China: E quando o as-
sunto é tecnologia, a China 
reina quase que absoluta. O 
país que travou uma guerra 
contra os Estados Unidos 
em Inteligência Artificial em 
2019, agora almeja sonhos 
literalmente mais altos: 
explorar Marte! A China 
acaba de lançar o terceiro 
exemplar do foguete Long 
March-5, um dos mais po-
tentes do mundo. Os inves-
timentos em infraestrutura 
também devem continuar 
por lá. Só em 2020, o país 
prevê um investimento de 
cerca de US$ 114 bilhões em 
transporte ferroviário, ro-
dovias, hidrovias e aviação 
civil. Definitivamente, eles 
deixaram de ser a fábrica 
do mundo para se tornarem 
os grandes protagonistas.

6 – Zebras: Depois da 
febre dos unicórnios – 
empresas que valem mais 
de US$ 1 bilhão – agora 
parece ter chegado a hora 
das zebras. O movimento 
Zebras Unite, que surgiu nos 
Estados Unidos em 2017, 
por meio do manifesto “As 
zebras consertam o que 
os unicórnios quebram”, 
promete ganhar ainda mais 
força ao pregar o fim das 
rodadas milionárias de in-
vestimentos para empresas 
incapazes de gerar lucro. O 
professor de marketing da 
Universidade de Nova York, 
Scott Galloway, prevê um 
declínio de 50% no valor 
de “empresas unicórnio” 
de capital fechado em 2020. 
Ao que tudo indica, será o 
começo do fim das empresas 
que beneficiam apenas seus 
fundadores.

7 – ISO de inovação: 
Num contexto de mais re-
sultados e menos euforia, 
especialistas como Arthur 
Igreja, do AAA, preveem a 
volta de termos como me-
lhoria contínua, automação 
e revisão de processos. Será 
o back to the basic, ou seja, 
a volta ao básico, em vez de 
uma corrida desenfreada 
pela inovação. Nesse senti-
do, a ISO 56.002, de gestão 
da inovação, que foi lançada 
em julho de 2019, deve ser 
uma grande tendência para 
ajudar empresas de todos os 
portes e segmentos no seu 
processo de transformação. 

A norma visa garantir a 
geração de inovação por 
meio de valor, já que acre-
dita que aquilo que não 
gera resultados financeiros 
trata-se apenas de invenção 
e não de inovação.

(*) - É sócio-fundador da PALAS e um 
dos únicos brasileiros a participar 
ativamente da formatação da ISO 

56.002, de gestão da inovação.

Alexandre Pierro (*)
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Tendências de Data 
Analytics para 2020

A MicroStrategy,® Incorporated 
(Nasdaq: MSTR), líder mundial 
em software de analytics e mo-

bilidade corporativa, acaba de divulgar 
o seu relatório, 10 Enterprise Analytics 
Trends To Watch In 2020. A ideia do 
documento é sobre as melhores práticas 
ao avaliar, implantar e usar tecnologias 
analíticas e inteligência de negócios. 
Em colaboração com os principais 
analistas e influenciadores da Forrester, 
IDC, Constellation Research, Ventana 
Research e outros, a MicroStrategy des-
taca tendências e suas percepções que 
cobrem desde a inteligência artificial e 
móvel, à explosão de dados, fontes de 
dados, além de alguns fatores humanos, 
que incluem uma escassez prevista de 
talentos em Data Analytics.

“Estamos empolgados em apresentar 
nosso relatório anual sobre as principais 
tendências em Analytics corporativas 
a serem observadas em 2020. Vemos 
uma oportunidade crescente para os 
tomadores de decisões aproveitarem 
as últimas tendências e avanços em 
análises corporativas, IA, ML, Deep 
Learning e mais”, explica Vijay Anand, 
vice-presidente de marketing de pro-
dutos da MicroStrategy. "Ao colaborar 
com alguns dos principais especia-
listas do mundo na área, o relatório 
visa fomentar uma discussão bastante 
proveitosa junto aos os líderes que 
buscam tecnologias disruptivas para 
alavancar o Data Analytics, gerar maior 
eficiência, alcançar o ROI e superar a 
concorrência". 

Confira nosso Top 10:
1. Deep Learning oferece uma van-
tagem competitiva

“Em 2020, os holofotes no que tange 
Deep Learning estarão voltados para 
a relação entre saber e fazer. Não é 
mais apenas uma palavra da moda, o 
advento pragmático do Deep Learning 
para prever e entender o comporta-
mento humano configura-se como 
uma tempestade disruptiva em como 
as empresas empregarão a inteligência 
contra seus concorrentes”- Frank J. 
Bernhard, diretor de dados e autor de 
“SHAPE—Digital Strategy by Data and 
Analytics 

2. AutoML melhora o ROI das ini-
ciativas de ciência de dados

“O Machine Learning é uma das 
tecnologias de mais rápida evolução 
nos últimos anos, e a demanda por 
desenvolvimento de Machine Learning 
aumentou exponencialmente. Esse 
rápido crescimento, criou uma deman-
da por modelos prontos para uso que 
possam ser aplicados com facilidade 
e sem conhecimento de especialistas. 
”Marcus Borba, fundador e consultor 
principal da Borba Consulting.

3. O gráfico semântico se torna 
fundamental para agregar valor 
aos negócios

“O gráfico semântico tornar-se-á a 
espinha dorsal que suporta Data e 
Analytics em um cenário de dados 

que muda constantemente. As orga-
nizações que não usam um gráfico 
semântico correm o risco de ver o ROI 
relacionado às análises cair devido à 
complexidade crescente e aos custos 
organizacionais resultantes”- Roxane 
Edjlali, diretora sênior de gerencia-
mento de produtos da MicroStrategy 
e ex-analista do Gartner.

4. A visão humana torna-se ainda 
mais importante à medida que o 
volume de dados aumenta

“À medida que mais e mais pessoas 
sentem-se à vontade trabalhando com 
dados, eles também devem familiarizar-
-se com a etnografia dos mesmos ou 
com o estudo dos pontos aos quais se 
relacionam, o contexto em que foram 
coletados e o entendimento de que o 
dado sozinho não traz um cenário com-
pleto da situação” - Chandana Gopal, 
Diretora de Pesquisa, IDC

5. A nova geração de Embeeded 
Analytics acelera o tempo e ob-
tenção de insights 

“A análise concisa fornecida no 
contexto de aplicativos e interfaces 
específicos acelera a tomada de de-
cisões. Esse estilo de incorporação 
e a curadoria de análises concisas e 
contextuais podem levar mais tempo, e 
com os avanços, incluindo métodos de 
desenvolvimento no-code e low-code, 
estamos vendo uma adoção crescente 
da próxima geração de Embeeded 
Analytics. ”- Doug Henschen, VP e Ana-
lista Principal, Constellation Research

6. A necessidade de combinar fon-
tes de dados continua a crescer

“Esperamos ver um foco contínuo na 
diversidade de dados. As organizações 
raramente têm uma plataforma única 
e padronizada de Data e Analytics, e 
várias ferramentas são usadas para 
acessar os dados. A necessidade de 
combinar essas fontes de dados só 
continuará crescendo. ”- David Men-
ninger, vice-presidente sênior e diretor 
de pesquisa da Ventana Research.

7. Habilidades orientadas a dados 
tornam-se um requisito nas 
companhias 

"As empresas precisarão focar sua 
atenção não apenas nos esforços de 

recrutamento para de pessoas com 
fortes habilidades analíticas, mas 
também na educação, na qualificação 
e no aprimoramento dos funcionários 
atuais, à medida que a necessidade de 
tomada de decisão baseada em dados 
só aumenta - e a escassez de talentos, 
também" - Hugh Owen, vice-presidente 
executivo de educação mundial, Mi-
croStrategy

8. AI é real e está pronta
“No próximo ano, mais desses CDAOs 

e CIOs confiantes garantirão que as 
equipes de ciência de dados tenham o 
que precisam para serem eficientes, e 
para que possam gastar 70%, 80% ou 
90% de seu tempo realmente criando 
modelos de IA para serem implementa-
dos”- Srividya Sridharan, Mike Gualteri, 
JP Gownder, Craig Le Clair, Ian Jacobs, 
Andrew Hogan, Previsões 2020: Inteli-
gência Artificial - É hora de transformar 
o artificial em realidade (Cheques), 
Forrester, 30 de outubro de 2019.

9. A Inteligência Móvel evolui para 
2020 e além

“Metade das organizações vai re-
avaliar o uso de dispositivos móveis 
e concluirá que sua tecnologia não 
atende adequadamente às necessi-
dades de seus funcionários, levando-
-os a examinar uma nova geração de 
aplicativos móveis que permitem uma 
melhor experiência de trabalho e uma 
conectividade muito mais eficaz para 
o restante da organização e para os 
clientes. ”- Mark Smith, CEO e Diretor 
de Pesquisa, Ventana Research

10. O futuro do Experience Mana-
gement é potencializado pela IA

“À medida que os aplicativos são de-
compostos pelo processo de negócios 
para headless microservices, a automa-
ção e a inteligência irão desempenhar 
um importante papel na criação de 
personalização e eficiência em massa, 
e em escala. A Empresa Inteligente 
levará o contexto e o Data Analytics 
para impulsionar suas próximas ações. 
”- R“ Ray ”Wang, Fundador e Analista 
Principal, Constellation Research. 

Para ler o conteúdo completo de cada 
líder de pensamento, faça o download 
do relatório, 10 Enterprise Analytics 
Trends To Watch In 2020, hoje.

Especialistas da companhia compartilham suas percepções sobre as tendências de 2020 em Data 
Analytics, IA, Machine Learning, Deep Learning, transformação digital entre outras
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News@TI 

Votações para “Oscar” da tecnologia 
brasileira vão até o dia 20

@O Portal Canaltech, um dos mais acessados na América Latina, 
realiza no próximo dia 27 de janeiro, em São Paulo, a Cerimônia do 

Prêmio Canaltech 2019. Além de um júri técnico, a premiação contará 
com a votação do público para que decidam os melhores do ano em 
diversas categorias. A participação é gratuita e  acontece até a próxima 
segunda-feira, 20, pelo site https://premio.canaltech.com.br/2019/

GoTo Marketplace

@LogMeIn, Inc. anuncia hoje o lançamento do GoTo Marketplace, 
um único ponto de acesso a todos os aplicativos e ferramentas de 

produtividade que se integram ao conjunto de produtos de comunica-
ções unificadas e colaboração (UCC) da LogMeIn. A empresa também 
anuncia novas e aprimoradas integrações para o portfólio GoTo, in-
cluindo Salesforce Lightning, Theta Lake, Clio, Zoho e Prezi. As novas 

integrações, criadas pela LogMeIn e seus parceiros, ajudam a aumentar 
a produtividade e a eficiência nos fluxos de trabalho de comunicação 
e colaboração de seus clientes (https://www.goto.com/integrations).

Baker Tilly anuncia fusão com a BRB SP 

@A empresa de consultoria Baker Tilly anuncia oficialmente nesta 
quarta-feira (15) a fusão com a BRB SP, prestadora de serviços em 

contabilidade e especialista em BPO (Business Process Outsourcing). O 
negócio reforça as operações Baker Tilly na capital com expectativa de 
um aumento na ordem de 30% dos negócios de terceirização da empresa, 
ainda este ano. A BRB SP tem cerca de 40 clientes ativos em contas de 
fundos de investimento e empresas internacionais e os negócios já têm 
início com um incremento de 15% nas operações de BPO da Baker. Com 
a fusão, o time de 15 profissionais e os dois sócios Adilson Galdeano 
e Rodolfo Resende serão integrados à equipe de 120 profissionais da 
Baker Tilly, reforçando o time paulista da empresa – que também possui 
escritórios em outras sete capitais brasileiras (http://bakertillybr.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br
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ríodo, se comparado a 2018, que foi de R$ 666 milhões. O crescimento 
médio é de 12% ao mês, fazendo da companhia a maior da América 
Latina neste setor. Além disso, a empresa acaba de superar a marca 
de 1 Gigawatt em potência fornecida no Brasil, o que representa quase 
a capacidade instalada da Usina Hidrelétrica de Furnas. A companhia 
ainda deu início à sua internacionalização, abrindo operações no México, 
na China e na Itália, de onde começará a expansão no mercado Europe 
(www.sicessolar.com.br).

E - Moda e Negócio
O Mega Polo Moda, maior shopping de atacado da América Latina, 
acaba de lançar a Startup Fashion, uma plataforma inédita de mentoria 
para marcas, que reúne moda, tecnologia e negócios. O projeto objetiva 
expandir e inovar o mercado de moda atacadista  e investir em marcas 
novas e com propósitos inusitados aos que desejam se modernizar frente 
ao cenário nacional através do seu produto. Serão mais de 10 milhões 
de reais investidos ao longo da aceleração. As marcas escolhidas par-
ticiparão de mentorias e workshops de moda, vendas e branding, aém 
de imersão no setor atacadista, um ano de aluguel da loja no Shopping 
e consultorias financeiras e jurídicas. A inscrição é gratuita através do 
site (www.startupfashion.br.com).

F - Meia Maratona 
Aruba é famosa por promover diversos eventos esportivos ao longo do 
ano. E a programação de 2020 começa no dia 22 de março, com a 35º 
Meia Maratona Internacional de Aruba, evento que percorre a ilha longi-
tudinalmente, desde a cidade de San Nícolas até a capital Oranjestad. A 
largada será realizada em frente ao parque esportivo Joe Laveist, às 5h da 
manhã, e dará início a um percurso marcado por paisagens apaixonantes 
e pela brisa do mar.  Todos os participantes receberão uma camiseta 
oficial da maratona e medalha. Interessados podem se inscrever dire-
tamente no site: (https://registration.mylaps.com/Arubahalfmarathon). 

G - Mercado de Energia
O mercado livre de energia fechou o ano de 2019 com um volume de 
operações 6% superior ao de 2018 e atingiu o movimento de 134 bi-

A - Férias no Butantan
O Instituto Butantan realiza, neste mês de janeiro, mais uma edição do pro-
jeto Férias no Butantan. São oferecidas, para crianças e adultos, mais de 30 
atividades que estimulam o interesse por ciências. As atividades permitem 
desde a observação de fungos pelo microscópio até participar de uma es-
cavação arqueológica. Outra atração é o macacário, reinaugurado em 2019 
com 236 metros quadrados. O local abriga macacos-rhesus (Macaca mulata) 
criados em cativeiro. Ingresso único para todos os museus do Butantan custa 
R$ 6, sendo R$ 2,50 a meia-entrada. A entrada no parque e a visitação ao 
macacário são gratuitas (www.butantan.gov.br/temp/janeiro-no-butantan).

B - Energias Renováveis 
Inscrições abertas para o II Congresso de Energias Renováveis (ConER), que 
acontece de 19 a 22 de maio no Parque Tecnológico de Sorocaba. O objetivo 
é debater e divulgar as recentes pesquisas na área de Energia - biocombustí-
veis, biomassa, eólica, hídrica, nuclear, solar - além de geração e distribuição, 
resíduos e impactos, fontes alternativas, entre outros assuntos. O Congresso 
promove um encontro de profissionais, pesquisadores, centros de pesquisa, 
empresas e universidades para discutir o uso e a aplicação dos tipos de energias 
renováveis, bem como sua importância na sociedade, incentivando a pesquisa 
e o desenvolvimento científico. Inscrições no site (www.coner.com.br). 

C - Veículo 100% Elétrico
Depois de dois anos de pesquisas, testes com protótipos e muita criativida-
de, um grupo de engenheiros eletricistas e mecânicos de Curitiba criou o 
primeiro veículo 100% elétrico a ser fabricado em série no Brasil. Do tipo 
buggy também contou com o trabalho de designers, sendo especialmente 
projetado para atender a demanda turística. Batizado de Buggy Power, é 
equipado com baterias de íons de lítio de última geração e pode percor-
rer 100 km com menos de R$ 9,00, com autonomia acima de 200 km nas 
versões mais exclusivas. O buggy elétrico da eiON já tem preço final a 
partir de R$ 99 mil e disponibiliza informações em: (www.aaaeion.com). 

D - Potência de Furnas 
A Sices Solar encerra 2019 com um faturamento acima de R$ 1,5 bilhão, 
o que significa que a empresa mais que dobrou seu resultado nesse pe-

lhões de reais. Em 2018 foram 127 bilhões. Os dados são da Associação 
Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). O mercado 
livre já representa 30% de toda a energia elétrica consumida no Brasil 
e entregou aos seus consumidores, em média, uma economia de 34% 
sobre as suas contas de energia elétrica em 2019. Para a Abraceel os 
resultados de geração de energia, comercialização e economia poderiam 
ser muito maiores com a abertura total do mercado de energia no país. 
“Somos um dos últimos países do mundo a abrir totalmente o mercado 
de energia”, comenta o seu presidente Reginaldo Medeiros.

H - Recorde de Passageiros
A KLM, companhia aérea holandesa, transportou o recorde de 35,1 milhões 
de passageiros a bordo em 2019 - um aumento de 2,7% em comparação 
com 2018. Esse nível de crescimento gerou uma taxa de ocupação de 
passageiros de 89,4% para o ano como um todo, um aumento de 0,3% 
em relação ao ano anterior. O crescimento foi especialmente importante 
para os destinos operados na Europa, Ásia e nas Américas América 
do Norte, Central e do Sul. Entre o Brasil e a Holanda, a companhia 
transportou 535 mil passageiros entre as bases de Fortaleza, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Amsterdã -- um aumento de 5,3% em comparação 
com 2018. A taxa de ocupação, entre 2018 e 2019, se manteve estável 
acima dos 90%. 

I - Promessas do Réveillon 
Aquela listinha de promessas preparada na noite do Réveillon cai por 
terra. É esquecida em alguma gaveta da casa. Por que será que isso 
acontece? Quais os motivos de tanta postergação, procrastinação e falta 
de comprometimento para cumprir metas estabelecidas por si próprio? 
Essas e outras perguntas serão respondidas pelo psiquiatra especializado 
em medicina psicossomática e hipnose dinâmica, Leonard Verea durante 
a palestra: “Aprenda a cumprir as promessas de Ano Novo”, que acon-
tece na quinta-feura (23), às 20h, no Instituto Verea (Av. Lavandisca, 
741). Ingresso: R$ 50, que será doada para a organização internacional 
Médicos sem Fronteiras. Mais informações e inscrições: (11) 5051-2055.

J - Inteligência Artificial
O Colégio FECAP está lançando o primeiro curso de ensino médio téc-
nico em Inteligência Artificial do Brasil. Tem projeto pedagógico próprio 
e proporciona uma sólida base de programação de alto nível, modelo 
neural, machine learning, ampliando os conhecimentos fundamentais 
para Big Data e sistema de reconhecimento de voz. O novo curso visa 
apresentar a capacidade das máquinas de pensar como seres humanos: 
aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir, de forma racional 
diante de determinadas situações. As matrículas já estão abertas para 
o primeiro semestre de 2020, pelo site (www.fecap.br).

É preciso 
desmistificar a mídia 
programática mobile

O mobile já é a maior 
mídia em publicidade 
no mercado 
americano e não 
demora muito para se 
consolidar no Brasil  

Sete em cada dez bra-
sileiros já acessam a 
internet pelos smar-

tphones e tablets, o que 
torna a tecnologia pro-
gramática uma aposta ne-
cessária para os próximos 
anos. Trata-se, sem dúvida, 
de um modelo inovador de 
negócio, que traz diferentes 
desafios. E o primeiro deles 
é desmistificar seu uso para 
esclarecer todas as oportu-
nidades que se abrem para 
os mais diversos elos de 
diferentes indústrias.

O Brasil hoje é o sétimo 
mercado do mundo em 
mídia programática e mo-
vimenta mais de US$ 18 
bilhões nessas plataformas. 
Estima-se, porém, que até 
2023, mais de 50% dos or-
çamentos em publicidade 
devam ser alocados para o 
ambiente online, sendo a 
maior fatia desses investi-
mentos - quase 70% - em 
mobile.

Na prática, a tecnologia 
programática, ao gerar da-
dos, permite aos profissio-
nais do marketing entender 
o perfil dos consumidores 
para então definir quem 
são os potenciais clientes. É 
essa segmentação inteligen-
te que fornece os subsídios 
para criação de mensagens 
personalizadas.

Assim, se direciona a 
melhor mensagem ao canal 
mais adequado e, ao con-
sumidor com maior chance 
de compra. Isso também 
garante a comprovação do 
retorno sobre o investimen-
to, permitindo mensurar os 
resultados finais de cada 
ação com precisão.

Mas impactar o público 

correto é algo obrigatório 
nas plataformas programáti-
cas.  Agora, é preciso desta-
car todo o seu potencial, que 
alcança outra dimensão: já é 
possível conhecer caracte-
rísticas sociodemográficas 
dos consumidores; a afini-
dade com os mais diversos 
assuntos; seus interesses e 
intenções de compra; seu 
comportamento e hábitos 
de navegação.

E isso tudo ainda é apenas 
o começo. A mídia pro-
gramática tende a evoluir 
ainda mais e se expandir 
para outros canais. Caso 
dos aplicativos. É certo que 
o celular é o principal mo-
tor de crescimento de uso 
global da internet, com 80% 
dos usuários tendo acesso 
por meio de seus disposi-
tivos móveis. No entanto, 
atualmente os aplicativos 
dominam o cenário móvel, 
acumulando 89% do con-
sumo dos usuários em seus 
smartphones e espera-se 
que esse número continue 
a crescer.

É importante destacar, 
portanto, que muito do cres-
cimento do mobile adverti-
sing está vindo dos apps. 
Por isso, numa era em que 
tudo se resume aos dados, 
a compra de mídia mobile 
é fortemente impulsionada 
por eles. Como tradicional-
mente o usuário gasta mais 
tempo em um aplicativo 
do que em um site, isso 
garante melhores métricas 
de visibilidade, interação e 
conversão. 

Isso é reforçado por um 
número menor de anúncios 
em aplicativos, o que signifi-
ca menos concorrência pela 
atenção do usuário. E mais 
chances de uma campanha 
bem-sucedida. 

 
(*) - É diretor de Novos Negócios 

e sócio-fundador da Adaction, 
startup especializada em ações de 

mídia digital, que tem na carteira 
clientes como Bayer, Bradesco 

e McCan Health.

Thiago Cavalcante (*)

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74
NIRE 3530046248-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
24 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 16H00

CERTIDÃO: Certifi co o registro na Secretaria de De-
senvolvimento Econômico - JUCESP nº 30.737/20-5 em 
13.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Expectativa de 
crescimento do setor de 

serviços é favorável
Em novembro, o volume de receitas do setor de 

serviços apresentou retração de 0,1%, na compa-
ração com outubro, mantendo-se praticamente 
estável, mas registrando o primeiro resultado 
negativo após duas altas expressivas. Nesse cená-

rio, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
manteve a projeção de crescimento dos serviços 
em 1,0%, em relação a 2018, o que representaria 
o primeiro avanço anual desde 2014 (+2,5%).

A entidade continua apostando em um 2020 
mais favorável para o setor e revisou de +1,9% 
para +2,0% sua previsão de crescimento para este 
ano. “A inflação bem controlada, com expectativa 
de variação abaixo do centro da meta ao longo de 
2020, deverá permitir a manutenção de taxas de 

juros próximas do piso histórico ao longo deste 
ano”, afirma o economista da CNC Fabio Bentes.

No acumulado de 2019, o setor de serviços re-
gistrou avanço de 0,9% entre janeiro e novembro, 
puxado, principalmente, pelo avanço do setor no 
Estado de São Paulo (+3,2%). Mais da metade 
(15) das unidades da Federação ainda registram 
perdas nos 11 primeiros meses do ano, com desta-
que para Rio de Janeiro (-1,2%), Paraná (-2,2%) 
e Rio Grande do Sul (-1,9%) - (Gecom/CNC).

Americanos entregaram carta à organização oficializando apoio. 

Os americanos entrega-
ram uma carta à orga-
nização oficializando 

que o Brasil seja a próxima 
nação a iniciar o processo de 
adesão à entidade. 

“Nossa decisão de priori-
zar a candidatura do Brasil, 
agora, como próximo país a 
iniciar o processo é uma evo-
lução natural do nosso com-
promisso, como reafirmado 
pelo secretário de Estado e 
pelo presidente Trump em 
outubro de 2019”, explicou 
a embaixada. 

Na prática, o ato norte-
-americano significa que 
Washington apoia que o 
Brasil ocupe a vaga que 
era da Argentina na fila de 
postulantes. Segundo a sede 

Primeira etapa do Cadastro Positivo atinge 
120 milhões de consumidores.

Instituições financeiras, comerciantes 
e demais empresas que trabalham com 
concessão de crédito já podem consultar as 
informações do Cadastro Positivo do SPC 
Brasil. É um banco de dados que reúne o 
histórico de pagamento dos consumidores 
e tem como finalidade subsidiar a análise 
dos clientes. 

Seus principais efeitos serão diminuir 
a assimetria de informações e dar mais 
segurança para o empresário que con-
cede crédito e proporcionar uma análise 
individualizada para os consumidores, 
abrindo a possibilidade de juros menores 
e condições diferenciadas de acordo com 
o perfil de risco. Neste primeiro momento, 
o mercado poderá consultar cinco tipos 
de informações na base de dados do SPC 
Brasil:
 - Score de crédito do consumidor (pon-

tuação utilizada pelas empresas para 
avaliar a probabilidade de pagamento);

 - Indice de pontualidade de pagamento 
(percentual de contas quitadas ou 
vencidas);

 - Indice de comportamento de gastos 
(principais gastos categorizados por 
tipo de crédito, como cartão, em-

Começou a 
funcionar o site 
para restituição 
do Dpvat 

De acordo com a segu-
radora Líder, mais de 1,9 
milhão de veículos em todo 
o Brasil estão aptos a receber 
o pagamento da restituição. 
A maioria dos veículos se 
concentra no estado de São 
Paulo, onde mais de 900 mil 
devem receber de volta o que 
foi pago a mais.

Em seguida, aparecem Mi-
nas Gerais, com mais de 300 
mil veículos, e o Rio Grande 
do Sul, com mais de 200 mil 
veículos. As menores frotas 
estão em Roraima, com  mais 
de 2 mil, e Acre, com mais 
de 3 mil veículos.

A restituição foi anunciada 
na semana passada pela se-
guradora, responsável pela 
gestão do seguro, após o 
presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, ter voltado atrás 
e acolhido pedido do governo 
para extinguir sua própria 
liminar, reduzindo os valores 
do seguro obrigatório Dpvat. 
O site é (https://restituicao.
dpvatsegurodotransito.com.
br/) (ABr).
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EUA confirmam apoio à 
entrada do Brasil na OCDE
A embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que o país considera uma prioridade a entrada 
do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

lações Exteriores, Ernesto 
Araújo, publicou em sua con-
ta no Twitter que a decisão 
comprova a construção de 
uma “parceria sólida” com 
os EUA, “capaz de gerar 
resultados de curto, médio 
e longo prazo, em benefício 
da transformação do Brasil 
na grande nação que sempre 
quisemos ser”. 

“A declaração conjunta 
divulgada com o presidente 
Bolsonaro em março deixa 
muito claro que eu apoio 
que o Brasil inicie o proces-
so para se tornar membro 
pleno da OCDE. Os EUA 
apoiam essa declaração e 
apoiam Jair Bolsonaro”, 
escreveu Trump no Twitter, 
na época (ANSA).

diplomática, o “governo 
brasileiro está trabalhando 
para alinhar as suas políticas 
econômicas aos padrões da 
OCDE enquanto prioriza a 

adesão à organização para 
reforçar as suas reformas 
políticas”. 

Logo depois do anúncio, o 
ministro brasileiro das Re-

Empresários já podem consultar o 
Cadastro Positivo do SPC Brasil

préstimos, financiamentos, contas de 
consumo e outros);

 - Indice de consultas que o CPF do con-
sumidor tem por segmento de empresas 
(segmentos em que o consumidor mais 
tem buscado crédito).

Também haverá a possibilidade de a em-
presa credora acessar o histórico consolida-
do 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 próprio 
consumidor (AI/SPCBrasil).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171 
Fax: 3107-2570

netjen@netjen.com.br/www.netjen.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes 

Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CAíquE RIBEIRO DIAS, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 26/03/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Santana Dias e de Janete Souza 
Ribeiro. A pretendente: ÁGAThA DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Silva e de Marta de Jesus Silva.

O pretendente: DEIVIDE RIBEIRO DE SOuzA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 13/03/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edite Ribeiro de Souza. A 
pretendente: MIRELE FERnAnDES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Murilo da Silva e de Maria de Lourdes 
Fernandes da Silva.

O pretendente: EDMAR GuEDES DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 11/09/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gislene Guedes de Lima. A pretendente: 
nATAChA JORGE LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/11/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Leonidas Moura Lima e de Valeria Aparecida Jorge.

O pretendente: LuAn BRITO ALVES DE SOuzA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 11/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Allan Alves de Souza e de Iraildes 
Eloi de Brito. A pretendente: PAMELA IESLA SAnTOS PEREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira Filho e 
de Avanilda Nascimento Santos.

O pretendente: DECIO SAnTAnA DA SILVA, profissão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Jose da Silva e de Zelia 
Santana da Silva. A pretendente: TAíS DA SILVA FERREIRA, profissão: atendente 
de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Quintino Ferreira Neto 
e de Neusa da Silva Ferreira.

O pretendente: JOSInALDO DOS SAnTOS SILVA, profissão: operador de telema-
rketing, estado civil: solteiro, naturalidade: Itanhem, BA, data-nascimento: 08/02/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domicio Ferreira Santos 
e de Ana dos Santos Silva. A pretendente: JuSSARA ARAuJO DE SÁ, profissão: 
assistente suporte atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 16/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edinaldo Gomes de Sá e de Maria da Saúde Araujo Sá.

O pretendente: WAGnER DE SOuzA PAuLInO, profissão: extrusor, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1963, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Paulino e de Maria da Conceição 
Paulino. A pretendente: SOnIA BATISTA DE LIMA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aristides Antonio de Lima e de 
Margarida Batista de Lima.

O pretendente: GuSTAVO ELIAS JORGE, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisca Maria Auxiliadora Jorge. A pretendente: CínTIA 
APARECIDA GERALDO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/09/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Geraldo Netto e de Helena da Silva Geraldo.

O pretendente: AnTOnIO FELIx DA SILVA JunIOR, profissão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/10/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Felix da Silva e 
de Maria de Fatima Araújo Silva. A pretendente: VITORIA CRISTInE DOS SAnTOS 
ALMEIDA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Barueri, 
SP, data-nascimento: 16/09/2000, residente e domiciliada em Itapevi, SP, filha de Marcos 
Andre Machado Almeida e de Noemi Maria da Costa Santos Almeida.

O pretendente: ALExSAnDRO SAnTAnA SILVA ROChA, profissão: encanador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldi Souza da Rocha e de Viviane 
Santana Silva. A pretendente: JOyCE DE FREITAS LAuRInDO nASCIMEnTO PEREI-
RA, profissão: técnica em administração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Flavio Nascimento Pereira e de Thais Freitas Laurindo.

O pretendente: GABRIEL nARCISO DE OLIVEIRA, profissão: trocador de oleo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilcelia de Oliveira La-
cerda. A pretendente: hOSAnA MARTInS DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Airton Martins dos Santos e de 
Maria Vieira dos Santos.

O pretendente: JOnAThAn ALMEIDA OLIVEIRA ALVES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildevan Oliveira Alves e de Claudia 
Batista Almeida Alves. A pretendente: LARISSA DA SILVA PEDRO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vinicius da Silva Pedro e 
de Gisele Castor da Silva.

O pretendente: DEnIS DE PAuLA, profissão: instalador de fibra ótica, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Eustaquio de Paula e de Claudete Otacilia 
da Silva de Paula. A pretendente: MARIA ROGEyLA VIAnA CuTRIM, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Cândido Mendes, MA, data-nascimento: 
18/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Romão Ferreira 
Cutrim e de Olinda Viana Cutrim.

O pretendente: AnDRé LuIS GOMES, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raul de Albuquerque Gomes e de Eulina Jeronimo Go-
mes. A pretendente: CInTIA SOARES DE CARVALhO, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Soares de Carvalho e de Cleide 
Tessilia de Carvalho.

O pretendente: JAELSOn SILVA REGES, profissão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 22/04/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Dias Reges e de Maria da Silva Reges. 
A pretendente: LuAnA DE JESuS MOnTEIRO DA SILVA, profissão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Monteiro da Silva 
e de Merice de Jesus.

O pretendente: EVERALDO MOTA DOS SAnTOS, profissão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Senhor do Bomfim, BA, data-nascimento: 16/01/1957, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Barbosa dos Santos e de Eulina 
Oliveira Mota. A pretendente: RAquEL TOBIAS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 01/03/1960, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Tobias e de Eunice Umbelina Tobias.

O pretendente: PAuLO hEnRIquE EDWIRGES, profissão: ajudande, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Edwirges e de Maria do Carmo 
Edwirges. A pretendente: JuLIAnA SILVInO DE BRITO SAnTOS, profissão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Silvino dos Santos 
e de Sandra Pires de Brito.

O pretendente: hELBER MISSIAS DOS SAnTOS DE SOuzA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Missias de Souza e de Maria 
Lucimara dos Santos de Souza. A pretendente: KAThELEEn CRISTInA DA SILVA 
RODRIGuES, profissão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Wendel Aparecido Rodrigues e de Claudia Aparecida da Silva.

O pretendente: ADAILTOn CERquEIRA DE ASSunçãO, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 10/05/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Nascimento Pereira de Assunção e de 
Domingas Pires Cerqueira. A pretendente: SIMOnE SAnTOS TRInDADE, profissão: 
revisora, estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 15/12/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo da Silva Ferreira 
e de Eliete Santos Trindade.

O pretendente: MAThEuS SAnTOS DA CRuz, profissão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sildomar Gonçalves da Cruz e de Marinalva 
Rocha Santos da Cruz. A pretendente: GABRIELLE MESSIAS FLAuSInO, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Pariquera-Açú, SP, data-nascimento: 
13/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos 
Flausino e de Maria Aparecida Messias Flausino.

O pretendente: MARCELO APARECIDO RODRIGuES COuTO, profissão: tecelão, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 24/03/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Santos Luiz de Couto e de Maria 
Fernandes Rodrigues e Couto. A pretendente: AnA MARIA MAGRInI DA SILVA, pro-
fissão: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/04/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Sabino 
da Silva e de Claudete Magrini da Silva.

O pretendente: EDuARDO JOSé RODRIGuES, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliomar de Oliveira Rodrigues e de Sandra Marli 
Rodrigues. A pretendente: DAnIELE ESTRELA DE JESuS, profissão: operadora de 
rastreamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Santilho de 
Jesus e de Miriam Oliveira Estrela.

O pretendente: GETuLIO BARRETO DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cortes, PE, data-nascimento: 27/12/1971, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Barreto da Silva e de Maria José 
Laurentino da Silva. A pretendente: MARIA AnDREIA FERREIRA, profissão: segurança, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 03/03/1978, 
residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Sebastião Ferreira e de Maria de Lourdes 
da Silva Ferreira.

O pretendente: VInICIuS RIBEIRO DA CRuz, profissão: operador de hipermercado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 03/03/1991, residente 
e domiciliado na Praia Grande, SP, filho de Manoel São Pedro da Cruz e de Sandra 
Gomes Ribeiro. A pretendente: AnDRESSA PEREIRA DA SILVA, profissão: atenden-
te de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, SP, filha de Benilson Gualberto da 
Silva e de Raquel Pereira da Fonseca Silva.

O pretendente: JEFERSOn xAVIER DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Noel Silva de Oliveira e de Maria Inês 
Xavier de Oliveira. A pretendente: JAnAInA MADuREIRA MARTInS MEDEIROS, 
profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lindolfo José 
Martins e de Sonia Maria Madureira.

O pretendente: ThIAGO nERy GARCIA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 02/09/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wanderci Garcia do Nascimento e de 
Maria de Fátima Nery. A pretendente: EDnA MARIA DE MORAIS, profissão: técnico 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Domingues 
de Morais e de Zenaide Francolina de Morais.

O pretendente: RODOLFO MARIAnO, profissão: representante comercial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itararé, SP, data-nascimento: 27/06/1973, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Adolfo Mariano e de Jamilia Cravo Mariano. A pretendente: 
CRISTIAnA ROSEnI SAnTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 04/06/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Belo Filho e de Maria Belo dos Santos.

O pretendente: MAThEuS BOMFIM DE FARIAS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio de Farias e de Luciene Maria 
Bomfim. A pretendente: BIAnCA SOuzA LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Semirio Francisco Lima e de Ana Celia Pereira de Souza.

O pretendente: FRAnCISCO JOSé BRITO DA SILVA, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 15/01/1982, residente e domiciliado 
em São João do Rio do Peixe, PB, filho de José Francisco da Silva e de Francisca Maria 
Brito da Silva. A pretendente: AnDREA APARECIDA TAnK, profissão: auxiliar de faxi-
na, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourdes Tereza Tank.

O pretendente: EVERTOn GABRIEL DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marineide Josefa dos Santos. A pretendente: 
SARAh STEPhAny DuARTE DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Alexandre da Silva e de Simone Fernandes Duarte.

O pretendente: GABRIEL PEDRO GABRIEL WInE, profissão: psicólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Moçambique,, data-nascimento: 02/04/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Gabriel Wine e de Cecilia Lino. A 
pretendente: hELIzÁ OLIVEIRA DA SAuDADE, profissão: atendente de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: Coronel Murta, MG, data-nascimento: 10/10/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Pereira da Saudade e de 
Clarice Oliveira da Saudade.

O pretendente: ELIEzER APARECIDO BEzERRA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Bezerra e de Francisca 
dos Santos Bezerra. A pretendente: BIAnCA FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto 
Ferreira dos Santos e de Sueli da Conceição dos Santos.

O pretendente: RAFAEL VIEIRA COnCEIçãO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Misael Conceição e de Ana Lucia Vieira. 
A pretendente: RuTh SAMARA PEREIRA DE BARROS, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 30/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Silvano de Barros 
e de Josefa Pereira de Barros.

O pretendente: DAnILO LOPES DE CAxIAS LIMA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 17/11/1995, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Adão Nilo Pereira Lima e de Rita Lo-
pes de Caxias Lima. A pretendente: InGRID MunIz SAnTOS DE JESuS, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vivaldo Santos 
de Jesus e de Tatiana Muniz Anjos.

O pretendente: EDuARDO AuGuSTO ESPInOLA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 17/04/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teresa Cristina Guimarães Espinola. 
A pretendente: CARLA AnGéLICA DO nASCIMEnTO, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos do Nascimento 
e de Giselda Angélica Beserra do Nascimento.

O pretendente: AnDRé PETERSOn nOGuEIRA FELIx, profissão: analista de redes, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Welington de Jesus Felix e 
de Regina Lucia Nogueira Felix. A pretendente: LuAnA GLEICE MELO DE SOuSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvan Francisco 
de Sousa e de Maria Aparecida de Melo.

O pretendente: FELIPE ROSA MAGDALEnA, profissão: técnico de hotelaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erik Magdalena e de Samira Rosa Vidal 
Silva. A pretendente: ROSALíCIA PAIxãO DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo Paixão dos Santos.

O pretendente: FELIPE AuGuSTO CAVALCAnTE, profissão: estoquista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 14/08/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Regina Celia Cavalcante. A pretendente: 
FRAnCIELE DE SOuzA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aureo Castelo Silva e de Rosani de Souza.

O pretendente: CLEITOn SAnTOS DE SEnA ROSA, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/03/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Luzia de Sena Rosa e de Maria 
Lúcia dos Santos. A pretendente: MAnuELA DOS SAnTOS SILVA, profissão: cama-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Nilo da Silva e de 
Zuleide Maria dos Santos.

O pretendente: JOSé FRAnCISCO DOS SAnTOS FILhO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 07/04/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco dos Santos e de Etelvina 
Maria Vieira. A pretendente: REnATA AnDRADE DA ROChA, profissão: cobradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maruim, SE, data-nascimento: 18/09/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diva da Cruz Andrade.

O pretendente: ARMAnDO LAuREnTInO DA SILVA FILhO, profissão: auxiliar de 
serviço gerais, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1967, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Armando 
Laurentinoi da Silva e de Vanda Hendrix Silva. A pretendente: ELISÂnGELA SAnTOS 
MEnDES, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Itinga, 
MG, data-nascimento: 04/03/1976, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha 
de Florisvaldo Marcos Mendes e de Terezinha Santos Mendes.

O pretendente: GILSOn BRITO DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Audalio Pereira da Silva e de Sinforosa Leonilda 
de Brito. A pretendente: EVELyn DE MELO E SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1997, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Fernando da Silva e de Joseane de Melo e Silva.

O pretendente: REInALDO JACOT ROSA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caçapava, SP, data-nascimento: 18/06/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Amadeu Rosa e de Sarah Jacot Rosa. A pretendente: 
CLAuDIA BEnTO DE ARAuJO, profissão: faxineira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marlene de Araujo Gubani.

O pretendente: ROBSOn PEREIRA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Araçatuba, SP, data-nascimento: 08/03/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Juraci Pereira Pina. A pretendente: ELISAMA BEzERRA 
SILVA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 12/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivaldo do Carmo Silva e de Ada Agostinho Bezerra Silva.

O pretendente: ELSOn DIAS DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Mateus, ES, data-nascimento: 22/09/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdete Dias dos Santos e de Jesuina Maria 
de Jesus dos Santos. A pretendente: ROSIMERE FRAnCISCA DE LIMA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 
21/08/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristovão 
Francisco de Lima e de Maria Rosa de Lima.

O pretendente: MIKE JESuS VARELO, profissão: cumim, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Suzano, SP, data-nascimento: 24/01/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Jose Varelo Filho e de Ivanilde Jesus Ribeiro Varelo. A 
pretendente: ARIELE DE ASSIS DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Rodrigues da Silva e de 
Ivanilda de Assis da Silva.

O pretendente: EDuARDO LADISLAu SOuzA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/07/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogério Gonçalves Souza e de Maria 
Filomena Ladislau Souza. A pretendente: FLAVIA DA SILVA hOnORIO FIRMInO, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/1999, residente e domiciliada neste Distrtio, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga 
Barbosa Firmino e de Miriam da Silva Honorio.

O pretendente: DIOMAR MIGuEL DO nASCIMEnTO, profissão: gerente de posto, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Miguel do Nascimento 
e de Quiteria Soares da Silva Nascimento. A pretendente: VAnESSA FERREIRA DE 
SAnTAnA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Domingos de Santana e de Roserene Amara Ferreira.

O pretendente: JOSé ALMIR MARTInS SEnA, profissão: Fiscal de Piso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Sena Santos e de Ana Paula 
Martins Santos. A pretendente: LALESCA ELAInE DOS SAnTOS, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hélio Ferreira 
dos Santos e de Jucileia Eliana de Souza.

O pretendente: VICTOR VIEIRA DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Genildo Hercilio Dias e de Rosimeire das Graças Vieira. 
A pretendente: JuLIAnA MARIA GOMES, profissão: supervisora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aguinaldo Gomes e de Maria Fernandes Gomes.

O pretendente: ROnALDO SIMPLICIO MARTInS, profissão: leiturista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Martins e de Elisangela Simplicio de Jesus. A 
pretendente: BIAnCA DE SOuzA SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivan Barbosa Santos e de Carolina de Souza Vieira.

O pretendente: ISAquE DOS SAnTOS BOMFIM, profissão: especialista de planeja-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Andréia dos Santos Bomfim. 
A pretendente: ThAnAyARA ALVES AMBROSIO DE SOuzA, profissão: consutora 
jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josemar Ambrosio de Souza 
e de Taluana Maria Alves Pacheco.

O pretendente: MARCELO MOuRA DE CASTRO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson de Castro e de Heleni Moura de 
Castro. A pretendente: ARLEnE MATIAS FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipojuca, PE, data-nascimento: 11/10/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alaíne Matias Ferreira.

O pretendente: MARCELO PARRA MAnzAnO FILhO, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/02/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcelo Parra Manzano e de Roberia Santos de 
Monção Manzano. A pretendente: ELLEn GEOVAnnA FERRAz CORRêA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Aliperti Corrêa 
e de Elaine Ferraz Prado.

O pretendente: ROBéRIO MAnOEL DA SILVA, profissão: ajudante de funileiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Lourenço da Silva e de Maria 
Cicera da Silva. A pretendente: KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: secretária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Norberto de Oliveira Junior e de Suely 
Ferreira de Lira de Oliveira.

O pretendente: PAuLO GABRIEL SAnTOS DA CRuz, profissão: instalador hidráulico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sildomar Gonçalves da Cruz e de 
Marinalva Rocha Santos da Cruz. A pretendente: InDRID GRASIELI SILVA ARTILhEO 
DOS SAnTOS, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reginaldo Artilheo dos Santos e de Elisângela Regina da Silva.

O pretendente: ALAn GOMES FERREIRA, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 03/09/1997, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Flávio Luiz Souza Ferreira e de Gildete dos Santos Gomes Ferreira. 
A pretendente: BEATRIS OLIVEIRA DA CRuz MORAES, profissão: teleatendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandro da Cruz Moraes e de Maria 
Rosimeire de Oliveira.

O pretendente: REnATO BARBOSA LIMA, profissão: encarregado de óbras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valceni Xavier Lima e de Lurdes Barbosa. 
A pretendente: JOSIVÂnIA ARAúJO DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 27/01/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Ramos de Lima e de Elenize Gomes de Araújo.

O pretendente: JOnAThAn DA SILVA ARAuJO, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1990, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Jair Araujo e de Maria Aparecida da Silva Araujo. 
A pretendente: MARIzETE MALVInA CORREIA, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ituaçu, BA, data-nascimento: 06/08/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo José Correia e de Malvina Aurinda Correia.

O pretendente: RAPhAEL VIEIRA DA SILVA, profissão: consultor trabalhista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos Alves da Silva e de 
Maria Betania Vieira Rodrigues. A pretendente: SAMIRA CAVALCAnTE MEnDES, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/12/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valdivino 
Guerra Mendes e de Neusa Zanin Cavalcante Mendes.

O pretendente: RAFAEL SOARES DOS SAnTOS, profissão: ajudante de jardinagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elson Evangelista dos Santos e de 
Andreia Soares dos Santos. A pretendente: nAThALIA SILVA DE OLIVEIRA BERTA-
nhI, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Roberto 
Caron Bertanhi e de Silvana Silva de Oliveira.

O pretendente: ThIAGO SEVERInO DA SILVA, profissão: bilíngue, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Severino da Silva e de Maria das Graças da 
Silva. A pretendente: KAREn SOARES MOSquEIRA, profissão: assistente de estilo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 10/10/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Alves Mosqueira e de Jacira 
Soares Mosqueira.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: MAnOEL FÁBIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
garçom, nascido em Bela Cruz - CE, no dia (10/06/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Pereira da Silva e de Rita Silva Avelino. A 
pretendente: AnTOnIA COSTA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Bela Cruz - CE, no dia (01/04/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco da Silva e de Maria Leanda Costa.

O pretendente: JOhn MAGnAR nAuSTBAKK, estado civil solteiro, profissão enge-
nheiro, nascido na Noruega, no dia (21/03/1984), residente e domiciliado na Noruega, 
filho de Peder Naustbakk e de Kari Naustbakk. A pretendente: AnGéLICA LOuREnçO 
BELMOnTE, estado civil solteira, profissão designer, nascida nesta Capita, Cambuci - 
SP, no dia (16/06/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Santos Belmonte e de Maria Lourenço Belmonte.
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
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Voto distrital 
é mais eficiente e 

representativo

A reforma política é 
urgente, porém não 
é prioridade para os 
parlamentares

A razão é simples. Polí-
ticos eleitos tendem a 
rejeitar mudanças no 

sistema eleitoral porque têm 
medo de não ser reeleitos em 
um novo modelo. Os interes-
ses particulares de alguns 
acabam se sobrepondo ao 
que é melhor para a popula-
ção como um todo. Quando 
o tema é reforma política, a 
implantação do voto distrital 
se destaca. Nesse modelo, 
o Brasil é dividido em 513 
distritos e cada um define 
um eleito. 

O tamanho de cada distrito 
é determinado pelo número 
de eleitores. Grandes cida-
des como São Paulo e Rio de 
Janeiro têm a possibilidade 
de divisão em vários distritos 
porque são muito populosas 
e, consequentemente, têm 
muitos eleitores, enquanto 
outros distritos se formam 
a partir da união de cidades 
pequenas. O ideal é que, 
no fim, todos os distritos 
tenham número de eleitores 
parecidos.

No voto distrital vencem 
aqueles que tiverem mais 
votos. “Mas não é assim que 
funciona hoje em dia?”, você 
me pergunta. Muitas pessoas 
não sabem, mas a verdade 
é que a maioria simples é 
aplicada apenas na votação 
para a escolha de presiden-
tes, governadores, prefeitos 
e senadores. Para deputados 
federais e estaduais e vere-
adores, o modelo é outro. 
Candidatos que garantem 
grandes números de votos 
acabam levando para o 
Congresso candidatos que 
pertencem aos seus parti-
dos ou coligações, mas que 
foram pouco votados. 

Esses políticos que obtêm 
poucos votos acabam fican-
do com cadeiras que pode-
riam ser de candidatos com 
números mais expressivos. 

Acabar com esse sistema 
que lota o Parlamento de 
políticos que não foram 
propriamente eleitos já é 

um grande argumento em 
defesa do voto distrital. Além 
desse, também há a questão 
dos custos. 

Campanhas políticas cus-
tam muito caro, mas por 
focar em uma região espe-
cífica o candidato ao distri-
to economiza em viagens, 
hospedagens, impressão e 
demais gastos para promo-
ver o seu trabalho. O voto 
distrital também permite 
que o candidato esteja mais 
próximo dos seus eleitores 
e, caso eleito, seja cobrado 
com mais facilidade. 

No modelo que seguimos 
hoje, políticos passam por 
diversos lugares e prometem 
muito para as pessoas. O 
candidato esquece os elei-
tores e, verdade seja dita, 
muitos eleitores também es-
quecem em quem votaram. 
Em meados de julho de 2019, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) chegou a propor mu-
danças na forma de eleger 
vereadores já nas eleições 
deste ano. O documento 
entregue ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, suge-
ria adotar o sistema de voto 
distrital misto em cidades 
com mais de 200 mil pessoas. 

Defendo o voto distrital, 
mas não vejo como positivo 
o voto distrital misto porque 
neste outro modelo o eleitor 
vota no candidato de seu 
distrito e ainda vota em ou-
tro de uma legenda. Sendo 
assim, das 513 cadeiras, boa 
parte é reservada para listas 
fechadas de partidos políti-
cos, que são organizações 
com seus interesses e que 
hoje em dia não despertam 
confiança. 

Por isso, a melhor opção 
continua sendo o voto dis-
trital. Países onde houve 
alterações no sistema de 
voto só obtiveram sucesso 
graças à pressão popular. 
Eles entenderam que não 
adiantava esperar por seus 
governantes e se mobiliza-
ram por mudanças positivas. 

Talvez essa consciência 
política ainda esteja em falta 
por aqui. 

(*) -  É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos.

Antonio Tuccílio (*)

Brasil está à frente 
da Argentina para 
entrar na OCDE

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (15) que o Brasil 
está “bastante adiantado” em 
relações aos critérios para in-
gressar na Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), ‘inclu-
sive na frente da Argentina’. 
“São mais de cem requisitos 
para você ser aceito. Estamos 
bastante adiantados, inclusive 
na frente da Argentina. E as 
vantagens para o Brasil são 
muitas. Equivale ao país entrar 
na primeira divisão”, disse o 
presidente.

Na saída do Palácio da Alvo-
rada, Bolsonaro comentou a 
nota da embaixada dos Estados 
Unidos em Brasília na qual diz 
que apoia a entrada do Brasil 
na entidade. “A gente vinha 
trabalhando há meses em cima 
disso, de forma reservada, ob-
viamente”, completou.

O presidente ainda ressaltou 
que, se a decisão dependes-
se apenas de seu homólogo 
americano, Donald Trump, o 
país já estaria na OCDE. “Eu 
não posso falar em prazo. Isso 
depende. Não é apenas do 
Trump. Se fosse do Trump, [o 
Brasil] já estava lá. Depende de 
outros países também. E nós 
estamos vencendo resistências 
e mostrando que o Brasil é um 
país viável”, finalizou (ANSA).

Liu He e Donald Trump exibem assinaturas em acordo comercial.

Em uma longa cerimônia na 
Casa Branca, Trump disse que 
o pacto é ‘histórico’ e ‘corrige 

erros do passado’. “A fase 1 é um im-
portante passo rumo a trocas comer-
ciais corretas com a China”, afirmou 
o presidente dos EUA, acrescentando 
que visitará o país asiático em um 
futuro não distante’.

Já Liu He leu uma carta do manda-
tário chinês, Xi Jinping, que diz que o 
acordo é “vantajoso” para os dois lados 
e “para o mundo”. O pacto foi anuncia-
do em 13 de dezembro e determinou 
uma trégua na guerra tarifária entre as 
maiores economias do planeta. O texto 
evita novas sobretaxas alfandegárias 
dos EUA contra importações chine-
sas, reforça as normas de proteção à 
propriedade intelectual e tecnológica 
e amplia o acesso de empresas e agri-
cultores americanos ao mercado do 
país asiático.

A China se comprometeu a importar 
mais US$ 200 bilhões dos EUA pelos 
próximos dois anos para reduzir o dé-

Dimitri Medvedev é tido como aliado 
próximo do presidente Vladimir Putin.

O primeiro-ministro da 
Rússia, Dmitri Medvedev, e 
todo o seu governo renuncia-
ram ontem (15), após o pre-
sidente Vladimir Putin ter 
anunciado um projeto para 
reformar a Constituição. Se-
gundo o premier, sua decisão 
tem como objetivo dar ao 
chefe de Estado a margem 
de manobra necessária para 
introduzir as mudanças pro-
metidas. A Rússia adota um 
sistema em que o presidente 
é chefe de Estado e nomeia 
um primeiro-ministro para 
comandar o dia a dia do 
governo. 

Putin disse que quer 
transferir para o Parlamen-
to a escolha do premier, 
de seu vice e dos minis-
tros. De acordo com ele, 
o presidente continuaria 
tendo o poder de remover 
o chefe de governo e sua 
equipe. “Essas mudanças 
vão introduzir alterações 
substanciais não apenas 
em artigos da Constituição, 
mas também em todo o 
balanço de poder. Neste 
contexto, o governo, em 

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) é o relator da matéria.

Está pronto para entrar na 
pauta da CCJ do Senado pro-
jeto que facilita a instalação 
no país de novas instituições 
financeiras estrangeiras. 
O projeto recebeu parecer 
favorável do relator, senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
com duas emendas. Se for 
aprovado pela CCJ, o pro-
jeto deverá passar ainda 
pela CAE e pelo Plenário do 
Senado, antes de seguir para 
a Câmara.

De autoria do ex-senador 
Armando Monteiro, o proje-
to regulamenta o artigo 192 
da Constituição. O objetivo é 
determinar que o estabeleci-
mento, a organização socie-
tária e o funcionamento das 
instituições financeiras no 
país, independentemente da 
residência ou domicílio das 
pessoas físicas ou jurídicas 
que detenham parte ou todo 
o capital da empresa, fiquem 
sujeitas à mesma regra.

O autor justificou a pro-
posta como uma das re-
comendações do relatório 

Mais idosos poderão 
ter prioridade no 
atendimento

Projeto para assegurar aos 
mais idosos, conforme a década 
de vida, prioridade nos atendi-
mentos em relação aos menos 
idosos altera o Estatuto do 
Idoso e a Lei do Atendimento 
Prioritário. Pela proposta, salvo 
em casos de emergência médica 
justificada, os mais idosos serão 
atendidos antes dos menos ido-
sos na seguinte ordem de priori-
dade: centenários, nonagenários, 
octogenários, septuagenários e, 
por fim, sexagenários.

O projeto, que já foi aprova-
do pelo Senado, é de autoria 
da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS). Segundo ela, a 
intenção é dar efetividade à 
prioridade especial aos maiores 
de 80 anos já garantida pelo 
Estatuto do Idoso. Atualmen-
te, a Lei 10048/00 já assegura 
atendimento prioritário na 
administração pública a  idosos 
(60 anos ou mais), mas não 
faz distinção entre os idosos. 
Também tem direito a aten-
dimento prioritário, segundo 
a lei, pessoas com deficiência, 
gestantes, lactantes, pessoas 
com crianças de colo e obesos.

O texto vigente do Estatuto 
do Idoso, por sua vez, prevê, 
dentre os idosos, prioridade 
especial aos maiores de 80 anos 
em relação aos demais idosos. 
O projeto será analisado em 
caráter conclusivo pelas comis-
sões de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

EUA e China assinam 
1ª fase de acordo comercial
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, assinaram 
ontem (15), em Washington, a primeira fase do acordo comercial entre os dois países

EP
A

ficit comercial americano nas relações 
bilaterais. As sobretaxas de 25% já 
vigentes contra US$ 250 bilhões em 

bens chineses permanecerão em vigor 
até o fim das negociações da “fase 2” 
do acordo (ANSA).

Primeiro-ministro da Rússia 
surpreende e renuncia ao cargo

EP
A

sua forma atual, renuncia”, 
afirmou Medvedev. A Cons-
tituição da Rússia proíbe um 
presidente de exercer dois 
mandatos consecutivos. 

Ao transferir poder para o 
Parlamento, Putin, que está 
em seu quarto mandato, o se-
gundo seguido, poderia ser 
eleito primeiro-ministro e 
voltar a ser chefe de governo, 
mas desta vez com maiores 
atribuições executivas. Ele 
já exerceu o cargo entre 
2008 e 2012, no intervalo 
entre seus dois primeiros 
mandatos como chefe de 

Estado e os dois últimos - 
nesse período, o presidente 
foi Medvedev, visto como 
aliado próximo de Putin, 
que era tratado como líder 
“de fato” da Rússia.

O objetivo do atual chefe 
de Estado é convocar um 
referendo para aprovar as 
mudanças constitucionais. 
Para o lugar de Medvedev 
como primeiro-ministro, 
Putin indicou o chefe do 
serviço fiscal federal, Mi-
khail Mishustin. A nome-
ação precisa ser ratificada 
pelo Parlamento (ANSA).

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data e Horário: 1/08/2019, às 15:00 horas. Local: Sede social da Companhia. Presenças: Totalidade do capital social da Companhia. Composição da Mesa: 
Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luís Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) ratificou a renúncia apresentada pelo Adriano Carlos Vieira Romano ao cargo de membro suplente do 
Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado 
pelo Adriano Carlos Vieira Romano será registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicado; (b.1) aprovou a eleição do Florian Lacour, francês, 
casado, administrador de empresas, passaporte nº 15AR48809, residente e domiciliado na Arquitecto Sullivan 6031, Vitacura, Santiago - Chile para o cargo de 
membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.2) aprovou a eleição do Pierre-Henri 
Claude Zoller, francês, casado, administrador de empresas, passaporte nº 14DF62309, residente e domiciliado na Almirante  Acevedo 4692, Vitacura, Santiago - 
Chile para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.3) consignou que, 
em razão da referida eleição, passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Alessandro 
 Deodato e Baptiste Paul Bernard Touchard, sendo os Srs. Emmanuel  Pelege, Florian Lacour e Pierre-Henri Claude Zoller os membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia - até o dia 31/03/2021;  
(c) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2o do Estatuto Social, a qual passa a ser a 
seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7o e 
8o andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de 
Administração, abrir ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitados as 
disposições legais aplicáveis”; e, (d) aprovou a publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Ato contínuo, os membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia ora eleitos declaram que não estão impedidos de exercerem atividades inerentes à administração da Companhia. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. 
Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador.  
JUCESP nº 482.286/19-2 em 10/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Instalação de agências financeiras 
estrangeiras no Brasil

“Inovação e Competição: 
novos caminhos para re-
dução dos spreads bancá-
rios”.  Tasso ressaltou que, 
recentemente, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
autorizou o BC a reconhecer 
como de interesse brasileiro 
a instalação, no país, de no-
vas agências de instituições 
financeiras domiciliadas no 
exterior.

“Com a edição do referido 
Decreto, tornou-se desne-

cessária a autorização presi-
dencial para cada instituição 
financeira estrangeira que 
tenha interesse em operar 
no Brasil. Entretanto, para 
garantir maior segurança 
jurídica ao investidor es-
trangeiro, é importante que 
as restrições à participação 
do capital estrangeiro no 
sistema financeiro nacional, 
ainda previstas em lei, sejam 
removidas”, argumentou 
Tasso (Ag.Senado).
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Intimação Prazo 20 dias. Processo nº 0000779-88.2019.8.26.0001. A Drª. Fernanda DE Carvalho 
Queiroz, Juiz de Direito da 4ª VC do Foro Regional de Santanaa S/P, na forma da lei, etc. Faz Saber 
a Gisely Salgado Rezende, CPF/MF Sob Nº 055.390.076-54, RG Nº 11271447 que lhe foi proposta 
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: 
foi deferida a sua Intima ção por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 21.476.63, 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 %, podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei  

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0008298-14.2019.8.26.0002. 0 Dr. Luiz Raphael Nardy Lenci 
oni Valdez, Juiz de Direito da 6ª VC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, na forma da lei, etc. Faz 
Saber a Roland Carneiro Molina, CPF/MF Sob Nº 165.168.258-58, RG Nº 23.128.812-8 que lhe foi 
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando 
em síntese: foi deferida a sua Intima ção por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
17.148,81, 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 %, podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei  

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data e Horário: 1/08/2019, às 14:00 horas. Local: Sede social da Companhia. Presenças: Totalidade do capital social da Companhia. Composição da Mesa: 
Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luís Santilli. Resumo das Deliberações: A AGE, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, (a) ratificou a renúncia apresentada pelo Adriano Carlos Vieira Romano ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração 
da Companhia. Nos termos do artigo 151 da Lei das S/A e para tornar-se eficaz em relação a terceiros, o Termo de Renúncia apresentado pelo Adriano Carlos 
Vieira Romano será registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicado; (b.1) aprovou a eleição do Florian Lacour, francês, casado, 
administrador de empresas, passaporte nº 15AR48809, residente e domiciliado na Arquitecto Sullivan 6031, Vitacura, Santiago - Chile para o cargo de membro 
suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.2) aprovou a eleição do Pierre-Henri Claude 
Zoller, francês, casado, administrador de empresas, passaporte nº 14DF62309, residente e domiciliado na Almirante Acevedo 4692, Vitacura, Santiago - Chile 
para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (b.3) consignou que, em 
razão da referida eleição, passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Alessandro 
Deodato e Baptiste Paul Bernard Touchard, sendo os Srs. Emmanuel Pelege, Florian Lacour e Pierre-Henri Claude Zoller os membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia - até o dia 31/03/2021; 
(c) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2° do Estatuto Social, a qual passa a 
ser a seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek , 1.909, Torre Sul, 7° e 8° andar, 
conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de Administração, 
abrir ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitados as disposições legais 
aplicáveis”; e, (d) aprovou a publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Ato contínuo, os membros suplentes do Conselho de Administração da 
Companhia ora eleitos declaram que não estão impedidos de exercerem atividades inerentes à administração da Companhia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. 
Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP 
nº 480.205/19-0 em 09/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data e Horário: 1/08/2019, às 13:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade do capital social da Companhia. 
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A AGE, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) elegeu o Sr. Marcel Dorf, brasileiro, solteiro, publicitário, RG nº 10.152.621-8 DIC/RJ,  
CPF/MF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo 
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio 
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato que 
estender-se-á até 31/03/2021; e (b) consignou que, em razão da referida eleição, passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração 
da Companhia os Srs. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, Maria Isabel Bonfim de Oliveira, Marcelo Jose Ferreira e Silva, Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo, Alessandro Deodato e Emmanuel Pelege, sendo os Srs. Roberto Belíssimo Rodrigues e Marcel Dorf membros suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia, todos com mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia - até o dia 
31/03/2021; (c) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia, a nova redação do artigo 2º do 
Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate 
Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de Administração, abrir ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros 
estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitados as disposições legais aplicáveis”; e, (d) aprovou a publicação desta Ata 
de AGE na forma de extrato. Ato contínuo, o membro suplente do Conselho de Administração da Companhia ora eleito declarou que não está 
impedido de exercer atividades inerentes à administração da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. Frederico Trajano Inácio 
Rodrigues - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: NCVP Participações Societárias S/A - Emmanuel Pelege;  
Diretor Vice-Presidente; NCVP Participações Societárias S/A - Karina Sabino - Diretora. Magazine Luiza S/A - Frederico Trajano Inácio Rodrigues. 
JUCESP nº 555.253/19-3 em 18/10/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária  Geral.
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EsportesChegamos ao final de 
2019 com expectativas 
muito animadoras 
para o nosso setor

V ivemos níveis his-
tóricos da Taxa 
Selic, uma inflação 

controlada e um câmbio 
industrializante, que nos 
oferece novas possibili-
dades de crescimento. 
De outro lado, a carteira 
de pedidos do setor de 
máquinas e equipamentos 
subiu 2,3% em outubro 
sobre o mesmo mês do ano 
passado e 14,1% ante se-
tembro, sinalizando uma 
melhora nas encomendas 
de bens não seriados, 
voltados para grandes 
projetos e que costumam 
carregar margem melhor 
de lucro, principalmente 
para os setores de celu-
lose e mineração.

Outro dado animador é 
que o consumo aparente 
de máquinas no Brasil 
disparou 33,7% na mesma 
comparação, para cerca 
de 14 bilhões de reais. No 
ano, o indicador acumula 
crescimento de 15,9%, 
atingindo 107,24 bilhões 
de reais. A reforma da 
previdência é outro fator 
que renova o ânimo, as 
propostas de desburo-
cratização da economia 
e o próprio progresso na 
articulação política e eco-
nômica com o governo são 
fatores que também cola-
boram para a melhoria do 
ambiente de negócios do 
País como um todo, ge-
rando perspectivas ainda 
mais promissoras.

Como resultado dessa 
interlocução com o gover-
no, temos o lançamento 
do Programa de Melhoria 
Contínua da Competi-
tividade, através de um 
trabalho que foi feito em 
uma parceria inédita da 
ABIMAQ com a SEPEC 
– Secretaria Especial de 
Produtividade, Emprego 

e Competitividade do 
Ministério da Economia 
e outras entidades da 
indústria. 

Após a realização con-
tínua de estudos e tra-
balhos para detecção e 
levantamento do Custo 
Brasil, dentro do âmbito 
do nosso setor, consegui-
mos sensibilizar o Gover-
no e várias entidades de 
classe a ampliar o estudo 
para todo o País e o resul-
tado foi o lançamento de 
um programa baseado em 
trabalho contratado por 
Entidades da Coalizão 
Indústria junto à BCG - 
Boston Consulting Group 
com participação da ABI-
MAQ, com o objetivo de 
combater e reduzir o 
Custo Brasil, executando 
uma nova metodologia 
de análise e governança 
para analisar e priorizar 
propostas com maiores 
chances de melhorar o 
ambiente de negócios e 
a competitividade bra-
sileira.

Além desses fatores te-
mos índices que indicam 
que o consumo das famí-
lias está aumentando, o 
que deve gerar aumento 
no mercado interno. A se-
gurança jurídica e outros 
fatores desencadeadores 
de um crescimento eco-
nômico sustentável nos 
fazem acreditar que os 
investimentos podem re-
tornar, especialmente em 
infraestrutura, gerando 
um novo ciclo desenvol-
vimentista.

Portanto, acreditamos 
que 2020 será um ano de 
grandes transformações 
para o País como um todo 
e para o nosso setor em 
particular. Que venha 
2020 e com ele todas as 
expectativas de cresci-
mento e desenvolvimento 
que desejamos.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Con-

selho de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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Especial

#tenhacicatrizes

Luiz Felipe Pateo

Valendo! (*)

Luiz Felipe Pateo (*)

Você já notou que “ontem” estávamos 
comemorando o Réveillon, mas que 

hoje já estamos na metade do primeiro 
mês do ano?

Que nesta mesma época de comemoração 
definimos alguns objetivos, metas, fazemos 
planos e promessas - quer seja em assuntos 
pessoais, quer seja em assuntos profissionais 
- para este novo ano que está começando?

Este “planejamento” de início de ano é algo 
que deve ser feito por 99% da população 
(sem estatísticas oficiais), em maior ou em 
menor grau.  Mas, e o comprometimento? 
A vontade de realmente fazer acontecer?

Veja, já se passou metade do primeiro 
mês do ano. Os dias passam muito rápido. 
E quando você se der conta, já vai ser Festa 
Junina e estaremos na metade do ano!

Obviamente, não espero que você cumpra 
todas as suas metas em pouco mais de 15 
dias, nem eu vou cumprir as minhas. Mas, 
meu ponto é: Você já começou a fazer algo 
por você? Algo por seu negócio?

O ser humano adora procrastinar as coisas 
e arrumar desculpas para não começar: nas 
férias, as coisas não funcionam ainda, melhor 
esperar o Carnaval.... 

O fato é que se você não começar agora a 
fazer algo, o ano vai passar e, ou você não 
vai fazer, ou vai, no mínimo, ter perdido 
um tempo que seria precioso, que pode 
inclusive, lhe custar algum dinheiro.

Se você tem alguma pendência pessoal 
para resolver, como limpar seus armários, 
regularizar documentos, marcar médico, 
começar uma dieta ou exercícios, faça-o! 
Comece agora, se possível. Ou coloque uma 
data para isto e cumpra. 

Profissionalmente, a mesma coisa:  Se qui-
ser fazer um curso, já procure e matricule-se. 
Se quer um novo emprego, atualize seu currí-
culo e Linkedin, faça seus contatos e comece 
suas buscas. Se você tem um negócio próprio 
e quer melhorá-lo de alguma forma (uma 
reforma, um novo produto ou um processo 
novo), ou ainda, definir e implementar um 
plano de como manter e conquistar clientes, 
comece imediatamente a trabalhar nisso! 
Cada dia sem um novo cliente ou cliente 
perdido, significa receita perdida.

Os nossos dias são intensos e coisas sur-
gem a todo o momento, fazendo com que 
deixemos para depois aquilo que tínhamos 
planejado. Acontece o tempo todo. Acontece 
comigo, sei que acontece com você.

O importante é não perder o foco ou deixar 
determinado assunto cair no esquecimento. 
E aí, não tem “mágica”. Você tem que anotar 
(no caderno, no celular, no bloquinho ade-
sivo) e estabelecer um prazo para realizar 
as tarefas. 

Se você precisa de mais dados e informa-
ções, mas acha que não conseguirá tudo, 
sugiro seguir a metodologia que nos Em-
preendedores Compulsivos, chamamos de 
Deep Speed. Significa “mergulhar” o mais 
profundo que conseguir em determinado as-
sunto, no menor prazo possível (geralmente 
uma semana) e seguir em frente com suas 
decisões, baseado naquilo que conseguiu 
neste período.

Agora se você realmente se empolgou 
e quer se aprofundar mais neste assunto 
de planejamento e definição de metas, 
sugiro o livro Como Construir Objetivos 
& Metas Atingíveis, do meu amigo Com-
pulsivo Claudio Zanutim. 

Melhor que não fazer nada é fazer al-
guma coisa. Por você. Pelo seu negócio. 
Por isso, não importa como, mas.... Dê o 
primeiro passo!

(*) É Empreendedor, Mentor, Professor e Palestrante. 
CEO dos Empreendedores Compulsivos, possui mais de 

20 anos de experiência como executivo de marketing e 
vendas. Tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV-SP, 

especialização em Marketing Digital pela The Wharton 
School e é bacharel em Comunicação Social pela ESPM. 

Atualmente roda o Brasil impactando empreendedores 
PME dos mais diversos segmentos, ajudando-os a 

crescer e se consolidar, por meio da metodologia dos 
Compulsivos. Siga-nos no Insta, Face e Linkedin: 

@empreendedorescompulsivos.

Daniel Domeneghetti (*) 

Se em 2019 o momento foi dos investidores, no próximo 
ano o protagonismo será das startups. Se pudesse 
escolher uma frase para representar o futuro próximo, 

não titubearia em dizer que a citação ideal seria “juntar a 
fome com a vontade de comer”. 

Não será raro ver o aumento de lançamentos de fundos 
de investimentos para startups no Brasil, tanto privados, 
via companhias da velha economia, como públicos, vide 
BNDES, BRDE e bancos regionais. 

O investidor brasileiro está faminto em desbravar mer-
cados na busca por novos modelos de negócios. Os setores 
financeiro e varejista fiquem em alerta. Anjos olharão para 
e por vocês. Seja com soluções tecnológicas ou metodo-
logias disruptivas, estes nichos poderão ser beneficiados 
pelo boom do empreendedorismo inovador, uma vez que 
lidam direta e indiretamente com os desejos do cliente final. 

2020: o poderoso ano 
das startups

Nomes de peso do ecossistema do empreendedorismo 
nacional vão se aliar às startups em 2020. É a adaptação 
encontrada por essa classe, que foi concebida e projetada 
para resistir aos dissabores da velha economia. 

Igualmente às empresas tradicionais, que se curvarão às 
startups como uma das maneira de acompanhar o ritmo 
frenético do consumidor empoderado digitalmente, tal 
qual fez o Bradesco com o Inovabra e o Itaú com o Cubo. 
Reinvenção será a palavra de ordem na nova década! 

Com um 2020 que prevê crescimento de pelo menos 2%, 
segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o desafio 
será afinar os propósitos entre empresários tradicionalistas 
com startupeiros da nova geração. 

Tudo porque devido a um choque geracional de ideias e 
ideais, temos de um lado uma avalanche de pessoas com 
conhecimento e boa vontade querendo transformar o 
mercado. Do outro lado, instituições sedentas para injetar 
dinheiro em um produto novo. 

A soma disso é uma quantidade expressiva de novos 
empreendedores que darão o sangue em busca da carta 
de alforria: receber um bom aporte de dinheiro pela sua 
brilhante ideia e fim.

Adianto em responder que está errado. Não precisamos 
de empreendedores querendo apenas levantar fundos. 

Precisamos criar o empresarismo, ou seja, criar empresá-
rios, que passam parte da vida se dedicando aos negócios 
e fazendo com que eles se desenvolvam e deem frutos no 
mercado. 

É disso que precisamos. E tem um ano, uma década in-
teira, para aliar a fome dos investidores com a vontade de 
comer das startups. O tempo é agora e já começou. 

(*) - É especialista em práticas digitais no relacionamento com cliente e CEO da 
E-Consulting Corp (www.e-consultingcorp.com.br).

Ebulição é o estado ideal para definir o 
mercado de startups em 2020 no Brasil
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