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Curso intensivo de empreendedorismo 
e inovação em Boston

@O programa intensivo "Inovação e Empreendedorismo", 
organizado pelo Centro Universitário Internacional 

Uninter em Boston, chega a sua segunda edição em 2020. 
Serão sete dias de atividades para empreendedores e es-
tudantes que aspiram aperfeiçoar o modo como fazem ne-
gócios. Os alunos brasileiros poderão contar com tradução 
simultânea e com uma equipe de suporte (também com 
brasileiros em sua composição) ao longo de toda a estadia.As 
palestras serão ministradas na Lasell University por profes-
sores de renome em inovação e empreendedorismo, como 
Carlos Rufin, PhD pela Harvard University; Scott Sargis, 
ex-partner da Consultoria Global Monitor Group, com ampla 
experiência em economias emergentes; Bob Caspe, empre-
endedor em série na área de tecnologia e professor da Bab-
son College; além de outros nomes da educação americana 
(www.uninterusa.com).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Mercado de Motocilcetas
A Harley-Davidson do Brasil registrou no ano de 2019 

um total de 6.089 motocicletas emplacadas no mercado 
nacional, o que representa um crescimento de 5,8% em 
relação às 5.753 unidades do ano de 2018. Já a produção 
de motocicletas apresentou alta de 8,9% em relação ao 
ano de 2018, subindo de 5.738 para 6.249 unidades mon-
tadas na planta brasileira. A Harley-Davidson apresentou 
crescimento pelo terceiro ano seguido, o que significa que 
a companhia adotou planos e estratégias sólidos para a 
operação nacional a curto, médio e longo prazo.    Leia 
a coluna completa na página 3

Os Vendedores 
São Chatos

Por Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

A mais antiga indústria 
do mundo, com quase 
200 anos de história no 
Brasil, pouco mudou ao 
longo dos séculos

Em plena 4ª Revolução 
Industrial, questões como 

o custo ambiental, otimiza-
ção do uso de recursos e a 
personalização dos produtos, 
levaram a Epson a instalar no 
Brasil o seu primeiro Centro de 
Soluções na América Latina fo-
cado na transformação digital 
da indústria têxtil, localizado 
na planta da Epson do Brasil, 
em Barueri.

Único que utiliza tinta pig-
mentada, o Solutions Center 
vem para mostrar ao setor 
as inovações no maquinário 
têxtil e impulsionar a digitali-
zação e a sustentabilidade nos 

processos de estamparia. De 
acordo com a ONU, a indústria 
da moda é o segundo setor da 
economia que mais consome 
água e produz cerca de 20% 
das águas residuais do mundo.

O Brasil tem a maior cadeia 
têxtil do Ocidente e é um dos 
setores da indústria de trans-
formação que mais emprega 
no país.

“O Brasil é um dos princi-
pais atores da indústria têxtil 
mundial. Produzimos desde 
fibra até o produto final ma-
nufaturado e foi com base 
neste mercado que a Epson 
desenvlveu as suas tecnologias 
de sublimação. Por isso, o país 
foi escolhido para sediar o 
primeiro Solutions Center da 
América Latina voltado para 
o setor”, explica Fábio Neves, 
presidente da Epson do Brasil. 
Já somos uma empresa líder 

Na era digital, tudo muda de forma rápida e radical. Reflexo disso é 
a forma como o mundo dos negócios está atualmente, o que envolve 
desde a forma de se comunicar com o cliente, passando pela forma de 
como se inova, pelos tipos de concorrentes e, por fim, a orientação da 
tomada de decisões sob a ótica dos dados. Sim, os dados evoluíram: de 
simples ferramentas para tomada de decisões operacionais a elementos 
estratégicos do negócio.   

Dicas para um CEO

No próximo dia 26 de março entrará em vigor a Nova Lei de Franquia 
recentemente sancionada pelo Presidente da República, que revoga 
e substitui a atual Lei nº 8.955/94, obrigando as Redes de Franquias 
que operam no Brasil à necessidade de revisão e atualização de seus 
instrumentos jurídicos e, principalmente, revisão das informações 
iniciais a serem transmitidas para o candidato à franquia e ao mercado. 
Referida inovação legislativa traz um impacto positivo para o setor, pois 
eleva a régua de qualidade e credibilidade repassada aos interessados 
em investir no segmento de franquias.    

Franqueados e Franqueadores

Com o declínio das incertezas globais, as empresas estão redobrando 
os investimentos em TI à medida que antecipam o crescimento da 
receita, diz recente estudo do Gartner. O estudo destaca o software 
como o principal mercado em ascensão em 2020, alcançando um 
crescimento de 10,5%. Neste contexto, associado às novas tecnolo-
gias que emergem em um ritmo acelerado e aos modelos de negócios 
que evoluem continuamente, torna-se imperativo que a indústria de 
software seja a grande protagonista dessa história.   

Transformação digital

Segurança de dados

O QuE 
ACONTECE 
COM LEI GERAL 
DE PROTEçãO 
DE DADOS 
NO uNIVERSO 
CONTáBIL     Leia na página 6

Freepik

Inscrições para o Fies 
Vão até o próximo dia 12 as inscri-

ções para o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), programa do MEC 
destinado a financiar cursos supe-
riores em universidades privadas 
para estudantes de baixa renda. Em 
2020, a oferta do programa é de 100 
mil vagas. As inscrições devem ser 
feitas em (http://sisfiesportal.mec.
gov.br/?pagina=inscricao). O modelo 
possibilita juro zero a quem mais pre-
cisa e uma escala que varia conforme 
a renda familiar do candidato.

A revolução digital 
chega à indústria têxtil

em impressão, projeção e 
imagem digital, mas estamos 
expandindo a nossa expertise 
para o setor têxtil trazendo 
uma amostra de como serão 
as estampa-
rias do futu-
ro”, completa 
Fábio.

Além de 
o c u p a r e m 
um espaço 
físico dez ve-
zes maior, as 
estamparias 
analógicas consomem em 
média de 80 a 200 litros de 
água por quilograma de te-
cido estampado, enquanto a 
impressão digital com tinta 
pigmentada utiliza apenas dois 
litros. Ao reduzir o consumo de 
água, diminui-se também o vo-
lume de águas residuais psara 
as usinas de tratamento e, por 
consequência, as emissões de 

carbono (cerca de 40%) que 
são liberados nos processos de 
limpeza dessas águas. 

O Centro de soluções mos-
tra que em apenas 200 m² é 

possível pro-
duzir 20 mil 
camisetas es-
tampadas e 
200 mil m² de 
tecidos por 
mês. Uma 
estamparia 
a n a l ó g i c a 
precisaria de 

um espaço dez vezes maior 
para fazer a mesma quanitida-
de. “O Solutions Center é um 
exemplo de como podemos 
fazer mais com menos, sem 
deixar de lado as questões 
ambientais. É tudo o que o 
empresário precisa somado a 
um rápido retorno de investi-
mento”, explica Fábio Neves 
(CDI Comunicação).

Fábio Neves, 
presidente da 

Epson do Brasil
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Scanner portátil para produzir modelos 
em 3D

@Um scanner portátil aumentou a velocidade da produção de 
modelos 3D para serem utilizados em visualizações no site e em 

realidade aumentada no app de uma loja. Antes do uso do equipamen-
to, as modelagens em 3D eram feitas manualmente. “Nunca vimos 

esse tipo de equipamento sendo usado em projeto semelhante. Foi 
uma visão disruptiva: essa ferramenta tem o potencial de nos dar a 
produtividade necessária e gerar modelos mais fiéis aos objetos reais 
do que os modelados da maneira tradicional. O Spider nos permitiu 
produzir uma quantidade grande de modelos em um prazo muito 
reduzido. Sem ele, precisaríamos de um exército de modeladores 
para realizar a mesma entrega”, explica Alexandre Piccini, diretor 
da Hórus - Innovative Experiences.

Plataforma de RH

@A Revelo, plataforma de recrutamento digital, passa a incluir em 
seus serviços a tecnologia da Sólides, plataforma completa de RH 

com People Analytics para recrutamento de pessoas e gestão com-
portamental, para oferecer uma ferramenta mais assertiva de seleção 
que combina a análise técnica do perfil, baseada nas competências e 
base acadêmica, e comportamental, que inclui competências que não 
são aprendidas em sala de aula, como a inteligência emocional. Tudo 
isso para aumentar a precisão na escolha do profissional com o fit 
necessário para a oportunidade.

Inteligência artificial capaz de aumentar as 
vendas no e-commerce  

@A GoBots (www.gobots.com.br) automatiza os processos de 
vendas online. A startup oferece diversas soluções para melhorar 

a experiência de compra, além de ajudar os lojistas a venderem cada 
vez mais. Por  meio de inteligência artificial, a empresa torna acessível 
uma tecnologia muito avançada, o que promete revolucionar, cada 
vez mais, o comércio eletrônico. Com um “Robô Vendedor”, a GoBots 
possibilita que os e-commerces e marketplaces atendam os clientes de 
forma rápida e automática - o que pode ajudar a aumentar a conversão 
de vendas online em até 30%. 

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
A inclusão 

financeira e o celular
Segundo dados do 
Banco Mundial, a 
quantidade de adultos 
não bancarizados 
no Brasil totaliza 45 
milhões de pessoas 

Apesar da redução 
desse número nos 
últimos anos, ain-

da temos uma “Espanha” 
dentro do País: sem acesso 
a serviços financeiros em 
pleno Século 21! Por outro 
lado, segundo a mesma 
pesquisa, quase 60% delas 
têm acesso a um celular com 
internet. Uma nova leva de 
empresas – as fintechs – vem 
disponibilizando serviços 
com menores custos, am-
pliando a competitividade 
no setor e favorecendo a 
entrada da parcela de des-
bancarizados no radar do 
sistema financeiro. 

E a forma como isso vem 
se concretizando é por meio, 
justamente, do celular, com 
inovações tecnológicas 
mais evidentes para que 
a experiência do usuário 
seja positiva nos diversos 
produtos e serviços com 
apelo especial para essa 
fatia da população, assim 
como serviços exclusivos 
para o Microempreendedor 
Individual (MEI).

Pesquisas mostram que o 
acesso a serviços tradicio-
nalmente oferecidas pelos 
bancos, como a poupança 
e o crédito, cumprem papel 
significativo na redução 
da desigualdade social. O 
exemplo mais clássico é o 
do economista e professor 
indiano Muhammad Yunus. 
Nos anos de 1970, Yunus 
oferecia empréstimos de 
baixo valor a pequenos pro-
dutores rurais de Bangla-
desh que viviam na pobreza 
e não tinham acesso a ne-
nhum serviço bancário. Sua 
missão foi tão bem-sucedida 
que inspirou programas 
de microcrédito ao redor 
do mundo e lhe rendeu o 
Prêmio Nobel da Paz.

É animador, portanto, 
que o celular passa a ser 
um agente importante para 
promover mais inclusão fi-
nanceira no país, favorecen-
do a mobilidade econômica 
e a inserção social, a partir 
da melhoria das condições 
de vida. O próximo estágio 
deve ser o de pagamentos 
instantâneos, modalidade 

popular na China, e que 
será incentivada pelo Banco 
Central. Em síntese, o siste-
ma permite que as pessoas 
enviem dinheiro entre si em 
tempo real, pelo celular, e 
de forma mais simples do 
que ocorre hoje.

A atual movimentação de 
bancos e fintechs se susten-
ta em outros números além 
dos 45 milhões citados no 
início desse texto. Um estu-
do da Accenture estima que 
as receitas incrementais das 
instituições financeiras com 
os desbancarizados podem 
chegar a US$ 380 bilhões em 
cinco anos em países emer-
gentes, entre eles o Brasil, 
que responderia por US$ 39 
bilhões do total. E por que 
agora? O fator-chave são 
as novas tecnologias, que 
reduzem custos e trazem 
soluções para o mercado 
financeiro em escala global. 
O que antes era custoso e 
complicado, hoje é muito 
mais simples e acessível.

Entre essas tecnologias 
disruptivas está o blo-
ckchain. Segundo uma pes-
quisa da Universidade de 
Stanford, alguns dos pontos 
mais críticos para a inclusão 
financeira podem ser solu-
cionados com blockchain, 
como a redução de custos 
e de tempo envolvidos nas 
transações, removendo 
exigências formais ao mes-
mo tempo em que garante 
confiabilidade ao processo.

Um exemplo é o envio e 
recebimento de dinheiro 
entre países. Com tecnolo-
gia tradicionais, isso pode 
demorar dias e devorar um 
percentual significativo 
da quantia enviada, um 
peso enorme para famílias 
dependentes de recursos 
remetidos por familiares do 
exterior, por exemplo. Via 
blockchain, a transação hoje 
já é concluída em poucos 
minutos e por uma fração 
do custo.

Ainda há um longo cami-
nho a percorrer em direção 
à inclusão financeira, mas 
estamos avançando cada 
vez mais rápido, em especial 
nos últimos anos, quanto à 
aplicação da tecnologia com 
o objetivo de reduzir desi-
gualdades. Sem dúvida, um 
cenário muito promissor!

 
(*) - Executivo com larga experiência 

em serviços financeiros e 
tecnologia, é diretor geral da 

Ripple na América do Sul.

Luiz Antonio Sacco (*)

A revolução 5G vai muito além de 
internet mais rápida para seu celular

Ricardo Bonora (*)

Mesmo sendo um assunto com 
presença constante no noticiário, 
poucos entendem, de fato, quais 

são as reais consequências do avanço da 
rede 5G em todo o mundo. A implantação 
dessa tecnologia vai trazer resultados mui-
to mais expressivos do que os observados 
em etapas anteriores, possibilitando a 
geração de novos modelos de negócio e, 
em último grau, vai mudar totalmente a 
relação com a vida em sociedade.

Mas, até chegar nesse estágio, é funda-
mental entender o que é o 5G e por que 
seu avanço é tão importante. Para assimilar 
isso, é preciso voltar no tempo e lembrar 
como o 2G, 3G e o 4G representaram en-
quanto avanços tecnológicos de grande 
impacto, principalmente relacionados 
aos smartphones. A segunda geração de 
celulares trouxe como grande diferencial 
o uso de SMS e envio de e-mails sem 
precisar usar um computador. Com o 3G, 
foi possível pela primeira vez enviar fotos 
e vídeos para outros aparelhos – saindo 
da era do texto como única forma de se 
comunicar entre celulares. Em seguida, 
o 4G (que chegou por volta de 2010 e se 
mantém até hoje) possibilitou um ganho 
substancial em velocidade, permitindo bai-
xar conteúdo, realizar transmissões online 
e fazer grande parte das tarefas com as 
quais estamos acostuma-
dos – como ouvir música, 
assistir séries etc.

Nesse sentido, o 5G, 
cuja chegada está previs-
ta para 2020, vai trazer 
um ganho substancial de 
velocidade. Em números, 
essa nova forma de cone-
xão será cerca de 20 vezes 
mais rápida do que o 4G. 
Com isso será possível 
agilizar muitas tarefas de 
nosso cotidiano – basta-
rão segundos para baixar 
filmes, por exemplo.

Mesmo oferecendo tan-
tas facilidades ao dia a 
dia, vale ressaltar que 
a principal vantagem que o 5G trará ao 
mercado estará na possibilidade de criar 
novos segmentos de negócios e fomentar 
uma sociedade cada vez mais conectada. 
Essa nova geração vai abraçar uma rede 
cada vez mais ampla de conexões e, por 
isso, ela já fomenta o desenvolvimento de 
novos produtos e tecnologias, como carros 
autônomos, drones usados para serviços 
de entrega e o uso de realidade virtual. 

Áreas não estritamente relacionadas 
com o mundo da telefonia ou de alta tec-
nologia, como transporte público e saúde, 
também serão diretamente impactados 
pelos benefícios do 5G, por também con-
tarem com uma infinidade de dispositivos 
interconectados.

E afinal, como isso será possível? Falan-
do de maneira técnica, a ITU (Internatio-
nal Telecommunication Union, agência da 
ONU para as telecomunicações), indica 
como especificações mínimas o download 
de 20 Gigabits por segundo e o upload 
de 10 Gigabits. A banda será então divi-
dida entre todos os usuários conectados 
no momento: a meta de download por 
usuário em áreas urbanas densamente 
povoadas é de 100 Mbps em download e 
50 em upload. Em um contexto urbano, 
a velocidade real do 4G não chega nem 
perto, com uma média de 5-12 Mbps no 

download e 2-5 Mbps no 
upload.

Na prática, as redes 
5G foram projetadas 
para usar ondas de alta 
frequência (no espectro 
entre 30 e 300 GHz, co-
nhecidas como espectro 
de “ondas milimétricas”), 
e podem ser capazes 
de transportar grandes 
quantidades de dados 
em altas velocidades. 
No entanto, elas não 
viajarão para tão longe 
como as ondas de baixa 
frequência usadas com 
o 4G, e terão dificuldade 
em contornar obstáculos 
como paredes, edifícios 

etc. Por esta razão, as operadoras pre-
cisarão instalar uma quantidade maior 
de mini antenas para obter a mesma 
cobertura que o 4G. Em muitos casos, 
o 5G substituirá as redes domésticas de 
Wi-Fi, oferecendo velocidades mais altas 
e uma melhor cobertura.

Graças às suas características técnicas, 
o 5G será aplicável aos campos mais dis-
tintos, indo além das funções de chamada, 
navegação na web ou realidade virtual; 
será relacionado ao mundo da IoT e, 
consequentemente, atraindo o interesse 
de muitas empresas. Será um impacto 
não apenas tecnológico, mas também 
e sobretudo econômico, tanto que se 

espera, segundo um estudo da Ericsson 
no Mobile World Congress 2017, criar um 
mercado de, pelo menos, 1200 bilhões de 
dólares nos próximos dez anos.

Com isso, consequentemente teremos 
redes mais densas. Espera-se que as redes 
também possam garantir até um milhão 
de dispositivos conectados por quilômetro 
quadrado. As novas tecnologias poderão 
criar até 3 milhões de novos empregos 
apenas nos Estados Unidos, contribuindo 
com até US$ 500 bilhões no PIB dos EUA 
entre investimentos diretos e induzidos.

Analisando essa inovação sob um espec-
tro de longo prazo, será possível formar 
uma sociedade cada vez mais empática e 
criativa, na qual a tecnologia será mais um 
importante instrumento para a democra-
tização do acesso à educação e saúde de 
qualidade. Com conexões mais rápidas, 
confiáveis e seguras, o 5G dará mais agi-
lidade à prestação de serviços e poderá 
contornar dificuldades relacionadas a 
processos burocráticos ou morosos, que 
muitas vezes encarecem e podem diminuir 
a qualidade do serviço final oferecido.

Ao facilitar a conexão entre as mais 
diversas informações, o dia a dia das em-
presas ganhará ainda mais agilidade, em 
um ritmo que poderá ser reproduzido de 
maneira eficiente para os demais segmen-
tos da sociedade. O setor de saúde, por 
exemplo, poderá se beneficiar de maneira 
mais rápida na troca de informações sobre 
seus pacientes – o que será fundamen-
tal para atender casos de urgência, por 
exemplo. O consumidor também poderá 
ser beneficiado, em especial se sua rede 
varejista puder disponibilizar produtos 
de ponta e de qualidade na renovação de 
seus estoques.

Por fim, a agilidade do 5G vai repre-
sentar uma alternativa muito importante 
em um mundo cada vez mais conectado, 
gerando mudanças em cadeia e que darão 
suporte aos avanços já obtidos, além de 
abrir caminho para a implementação de 
avanços em pesquisa e desenvolvimento.

(*) É head de Telecom e Mídia da Indra no Brasil.

As discussões sobre o avanço das redes de telecomunicações rumo ao chamado “5G” têm levantado 
discussões em diversos locais pelo mundo – inclusive no Brasil
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“Com conexões mais 
rápidas, confiáveis e 
seguras, o 5G dará mais 
agilidade à prestação 
de serviços e poderá 
contornar dificuldades 
relacionadas a 
processos burocráticos 
ou morosos, que muitas 
vezes encarecem e 
podem diminuir a 
qualidade do serviço 
final oferecido.

AI/HórusAprender habilidades 
tecnológicas

Por conta das novas tec-
nologias, como a Inteligência 
Artificial e a automação, nas 
empresas, as habilidades de que 
os profissionais precisam para 
fazer o seu trabalho da melhor 
forma mudam com frequência. 
No entanto, seria muito custoso 
e improdutivo demitir e contra-
tar funcionários sempre que isso 
acontece. Uma solução mais 
eficaz é reciclar os talentos, ou 
seja, treinar os funcionários que 
as empresas já têm para as novas 
competências necessárias.

Recentemente, a Udemy, o 
maior marketplace de ensino e 
aprendizado online do mundo, 
realizou um estudo que mos-
tra as tendências e previsões 
para o treinamento de pro-
fissionais em 2020 - o “2020 

Workplace Learning Trends 
Report: The Skills of the Fu-
ture”. Entre as projeções do 
estudo, está que o Brasil é 
um dos três países que mais 
devem aprender habilidades 
tecnológicas neste ano, fican-
do atrás apenas de Estados 
Unidos (primeiro lugar) e Ín-
dia (segundo lugar). O top 10 
inclui países como Alemanha 
e Canadá. Para chegar a esse 
resultado, a Udemy se

 baseou no consumo total de 
cada país de cursos nas dez 
habilidades tecnológicas mais 
populares na plataforma em 
2019: Python, React (web), 
Angular, machine learning, 
Docker, Django, CompTIA, 
Amazon AWS, deep learning 
e React Native (mobile).



Quem não se adaptar, 
vai ficar pelo caminho

O ano de 2020 já 
começou e como 
consultor em gestão 
de pessoas preciso 
deixar um recado 
para profissionais e 
empresários

Olhem o futuro de suas 
carreiras e de suas 
empresas focando a 

estratégia de inovação como 
algo prioritário. Digo isso 
porque, quer a gente quei-
ra, quer não, o mundo vai 
empurrar nossas atividades 
para as necessidades con-
temporâneas da sociedade. 
Quem não se adaptar, vai 
ficar pelo caminho, ou no mí-
nimo, terá muita dificuldade 
para se manter no mercado.

Estudos recentes apon-
tam que, em 2019, cerca de 
64% da população mundial 
já é composta por pessoas 
nascidas após 1980. Cada 
geração traz consigo novos 
comportamentos, valores 
e expectativas. E é essa 
geração que será cada vez 
a maior parcela da força de 
trabalho no mundo.

É importante destacar 
e não esquecer que são 
pessoas com expectativas 
diversas, que buscam algo 
muito diferente de seus 
pais, têm facilidade de lidar 
com a tecnologia, além de 
outras ambições. 

Por isso é essencial man-
ter a pesquisa de clima or-
ganizacional nas empresas a 
fim de entender exatamente 
o que engaja e satisfaz esses 
novos colaboradores. 

Mas como inovar nas or-
ganizações? Obviamente, 
isso que não quer dizer 
para deixarmos tudo o 
que foi construído para 

trás, mas sim ressignificar 
os valores, aprender e 
reaprender, questionar o 
status atual. Adaptar-se ao 
novo contexto. Para olhar o 
novo e buscar as inovações 
necessárias, precisamos 
urgentemente nos relacio-
nar com esse “novo mundo 
empresarial”, com essa 
“nova sociedade”, muitas 
vezes tão diferente daquilo 
que pensamos.

Só iremos conseguir avan-
çar como profissionais, exe-
cutivos ou empreendedores 
quando enxergarmos esse 
novo mundo que está avan-
çando cada vez mais rápido 
e transformando mercados 
de maneira muito mais rá-
pida do que imaginávamos. 

Há tantas oportunidades 
para observarmos que, 
muitas vezes, nos sentimos 
perdidos frente à avalanche 
de novidades que chegam. 
São novas tecnologias, 
novos concorrentes, novos 
conceitos. Podemos come-
çar a nos relacionar com o 
novo buscando informações 
confiáveis na internet, novas 
leituras, programas de de-
senvolvimento ou simples 
conversas.

É preciso ter mais curiosi-
dade. O importante é estar 
aberto a esse novo contexto 
de inovação em que vive-
mos. Quando superarmos 
esse obstáculo, sem dúvida 
alguma ficará mais fácil 
pensarmos em inovação 
organizacional.  Esta é a 
dica: reserve em seu plane-
jamento de 2020 um espaço 
generoso para pensar na 
tarefa da inovação.

 
(*) - Fundador da De Bernt, é headhunter 

e conselheiro da Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha 

(AHK Paraná). 

Bernt Entschev (*)

www.netjen.com.br
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de higiene oral no tratamento de doenças gengivais. Estão aptos a 
participar homens e mulheres com doença gengival (gengivas com 
sangramento ou vermelhidão e perda óssea) com idade entre 18 e 65 
anos. Os pacientes receberão, gratuitamente, tratamento da doença 
gengival e produtos de higiene oral. Interessados devem enviar infor-
mações – nome completo, data de nascimento, telefones de contato 
e lista de medicamentos que toma regularmente (caso tome) – para 
o e-mail (uspgengiva@gmail.com).

E - Educação Executiva 
A Faculdade Fipecafi, mantida pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras, está com as inscrições abertas para 
o Programa de Educação Executiva. Tratando de temas específicos 
da área de negócios, com o objetivo de auxiliar os executivos de di-
versas áreas, nas tomadas de decisão em seus campos profissionais. 
Também disponíveis: Análise Demonstrações Contábeis, Consolida-
ção Contábil em IFRS, IFRS 15 e 16 - Impacto das Novas Normas de 
Reconhecimento de Receitas e Arrendamento, Hedge Accounting, 
Gestão de Impostos, entre outros.  As aulas acontecerão na sua sede 
(Rua Maestro Cardim, 1.170) e as inscrições podem ser feitas em: 
(https://fipecafi.org/Principal/Edux).

F - Crescimento Profissional 
Em meio a um cenário desfavorável para mulheres no mercado de 
TI, a Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e 
negócios, investe no programa ‘Aprendiz Women in Tech’. A iniciativa 
visa capacitar mulheres que estão cursando ou terminaram o ensino 
médio a atuar na área de tecnologia da informação. Para participar 
do processo seletivo, basta ter entre 17 e 21 anos, estar cursando 
o terceiro ano ou ter concluído o ensino médio. O treinamento tem 
duração de 18 meses. A profissional trabalhará 6 horas por dia, de 
segunda a sexta-feira. Para se candidatar, acesse (careers.cognizant.
com/br/pt). 

G - Brancos e Tintos
Os ‘Vinhos do Alentejo’ atingiu a marca de 120 milhões de garrafas 
comercializadas. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana colocou 

A - USP para Idosos
O programa USP 60+ oferece 5.643 vagas – gratuitas – entre disciplinas 
regulares dos cursos de graduação e atividades complementares, que 
incluem cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-
-culturais. As aulas são ministradas nos campi da USP em Bauru, Lore-
na, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo, 
incluindo a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na zona leste. 
O programa é voltado a pessoas com mais de 60 anos, sem necessida-
de de vínculo com a Universidade, e as inscrições para as atividades 
do primeiro semestre de 2020 abrem nesta segunda-feira (10). Mais 
informações tel. (11) 3091-9183 e pelo e-mail (usp60@usp.br).

B - Saneamento Ambiental
Com o tema “A Interação entre o Público e o Privado no Setor de Sanea-
mento’, acontece nesta sexta-feira (7), das 9h às 12h30, no auditório da 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a terceira edição do Seminário 
Aberto MBA Saneamento Ambiental. O evento, que reúne especialistas e 
profissionais para discutir os novos rumos do setor de saneamento e recursos 
hídricos no Brasil, contará com participação de representantes de empresas 
públicas e privadas, ocupantes de lugar de destaque no saneamento no país. 
As inscrições gratuitas podem ser feitas no link: (https://www.sympla.com.
br/iii-seminario-aberto-mba-saneamento-ambiental__763696).

C - Divulgação Científica
Jornalistas que atuam na divulgação da ciência, da tecnologia e da inova-
ção, podem participar do 40º Prêmio José Reis de Divulgação Científica 
e Tecnológica. A iniciativa é do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Para participar, o candidato deve en-
caminhar, pelo correio, a ficha de inscrição preenchida, disponível no 
site (http://premios.cnpq.br/web/pjr), currículo atualizado na Plataforma 
Lattes, justificativa que evidencie significativa contribuição à divulga-
ção e popularização científica, tecnológica, inovação e seus avanços; e 
trabalhos que comprovem sua atuação.

D - USP Recruta Voluntários
A disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP, está 
recrutando voluntários para um estudo sobre a eficácia de produtos 

no mercado 117,4 milhões de garrafas de vinho Alentejo e Regional 
Alentejano, um aumento de 3,8% face a 2018. As vendas incluíram 
70% de vinhos da colheita 2018, 21% da colheita 2017, 5% da colheita 
2016 e 4% de colheitas anteriores, com os meses de fevereiro, abril 
e maio a terem maior atividade comercial com quantidades médias 
de 12,5 milhões de garrafas por mês. As vendas de vinho branco em 
2019 foram as mais elevadas dos últimos cinco anos e representaram 
21%, numa quantidade de 24,7 milhões de garrafas. Os vinhos tintos, 
que foram 77% do total, chegaram a 90,5 milhões de garrafas (www.
vinhosdoalentejo.pt). 

H - Transformadores Digitais
A Siemens e a Casa dos Ventos, uma das pioneiras e maiores inves-
tidoras no desenvolvimento de projetos eólicos no Brasil, assinaram 
um Memorando de Entendimento para a entrega dos primeiros trans-
formadores do país a conectar digitalmente os principais ativos do 
parque eólico Rio dos Ventos II (504 MW), localizado no Rio Grande 
do Norte. Além da entrega dos equipamentos, prevista para agosto, 
está contemplada uma parceria entre as duas empresas visando a 
cocriação de soluções específicas para atender às particularidades do 
processo de geração de energia da Casa dos Ventos, com o objetivo de 
aumentar os ganhos de eficiência e reduzir custos. Mais informações: 
(www.siemens.com.br). 

I - Número 2 Milhões
A Honda Automóveis do Brasil está celebrando o marco de 2 milhões 
de carros produzidos em solo nacional. Uma história que teve início em 
1997 com a produção de 20 unidades diárias do modelo Civic, então em 
sua sexta geração, que chega a este significativo volume com um HR-V 
Touring cor Azul Cósmico saindo da linha de produção como o modelo de 
número 2.000.000. “Produzir 2 milhões de automóveis é algo grandioso, 
significa atender as expectativas de milhões clientes, não só no Brasil, 
mas também nos mercados para os quais exportamos”, comentou Issao 
Mizoguchi, presidente da Honda South America. 

J - Mulheres Universitárias
O Young Women in Investment é uma iniciativa pioneira voltada para 
mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro, 
que tem como objetivo ampliar os espaços dedicados às mulheres nesse 
mercado. A CFA Society Brazil oferece um curso gratuito, de alto pa-
drão, para 35 jovens em julho, a fim de capacitá-las a entrar no mercado 
financeiro mais preparadas e confiantes para enfrentar os desafios da 
área. Elas terão a oportunidade de participar de um programa de estágio 
remunerado após cumprirem a carga horária mínima do treinamento. As 
inscrições poderão ser feitas no site (https://youwin.org.br/) entre os dias 
17 de fevereiro e 6 de abril.

O Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) al-
cançou ontem (5) a marca de R$ 300 
bilhões em impostos arrecadados pelo 
governo na forma de impostos, taxas, 
multas e contribuições, pagos pelos 
brasileiros desde o primeiro dia do ano.

A arrecadação chega dois antes do 
que no ano passado, indicando que a 
economia do País já mostra sinais de 
recuperação.

“Ao contrário do que as pessoas 
pensam, o aumento na arrecadação 

do governo com impostos não é algo 
ruim – quando isto acontece sem 
mudanças de alíquota”, diz Marcel 
Solimeo, economista da ACSP. 

Para ele, além do crescimento da 
economia, os números contribuem 
para o aumento da arrecadação sobre o 
consumo. “Agora vamos aguardar que 
o governo continue reduzindo os gas-
tos e melhorando o uso dos recursos 
públicos para que a economia cresça 
de forma mais acentuada”, completa 
(AI/ACSP).

As exportações brasileiras de carne 
bovina encerraram o mês de janeiro 
com alta no comparativo com o mes-
mo período do ano passado. Segundo 
dados divulgados pela Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras 
de Carne (Abiec), o volume exportado 
no primeiro mês do ano foi de 135.375 
toneladas, crescimento 9,84% em 
relação a janeiro de 2019. 

Já o faturamento cresceu 37,9%, 
somando US$ 633,25 milhões. “É 
um resultado positivo e que vai de 

encontro com as nossas estimativas 
de crescimento para esse ano”, avalia 
o presidente da Abiec, Antônio Jorge 
Camardelli. O resultado é puxado pelo 
desempenho da China, que se mantem 
como principal destaque entre os 
principais mercados. 

Os embarques para aquele país 
somaram 53,2 mil toneladas, cresci-
mento de 126% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em receita 
o avanço foi de 200% com US$ 322,8 
milhões (AI/ABIEC).

Grupo alimentação puxou o aumento, diz FGV.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor – Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a variação da cesta 
de compras para famílias com 
renda até 2,5 salários mínimos, 
registrou inflação de 0,55% 
em janeiro. A taxa é inferior 
à observada em dezembro do 
ano passado (0,93%), segundo 
dados divulgados ontem (5) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com isso, o indicador 
acumula taxa de inflação de 
4,55% em 12 meses. A taxa 
de janeiro do IPC-C1 (0,55%) 
ficou abaixo da registrada pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor – Brasil (IPC-BR), que 
mede a variação da cesta de 
compras para todas as faixas 
de renda e que ficou em 0,59% 

Serviço é flexível e não exige exclusividade da empresa.

A medida tem efeito 
imediato somente 
para o caso de um 

motorista específico, mas 
abre o primeiro precedente 
do tipo no TST, de onde se 
espera uma unificação do en-
tendimento sobre o assunto 
na Justiça do Trabalho. 

Isso porque, em instâncias 
inferiores, têm sido proferi-
das decisões conflitantes a 
respeito dos aplicativos de 
transporte nos últimos anos.

Todos os ministros que 
participaram do julgamen-
to no tribunal seguiram o 
voto do relator, ministro 
Breno Medeiros. Para ele, o 
motorista não é empregado 
do Uber porque a prestação 
do serviço é flexível e não é 
exigida exclusividade pela 
empresa.

Vendas para o 
carnaval podem 
crescer 5%

A maior festa popular do 
país está chegando, o carna-
val, época que a folia entra em 
cena e a busca por fantasias, 
máscaras, confetes e outros 
adereços aumentam. É espe-
rado um crescimento de até 
5% para o varejo paulistano, 
com ticket médio de R$ 50,00 
e R$ 100,00, de acordo com 
a pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Estado 
de São Paulo.

Os lojistas estão confiantes 
no aumento das vendas, mes-
mo com o período do começo 
do ano, que é marcado pelo 
pagamento de contas tradi-
cionais, como IPVA, IPTU 
e a materiais escolares. Os 
produtos carnavalescos po-
dem ser opções para ajudar 
no aumento das vendas, visto 
que são esperadas 15 milhões 
de pessoas para o carnaval de 
rua de São Paulo e mais de 
700 bloquinhos, segundo Se-
cretaria Municipal de Cultura. 

“Devido a grande circula-
ção de pessoas, incluir itens 
sazonais, como fantasias, 
máscaras, serpentinas e con-
fetes para chamar a atenção 
dos clientes pode ser uma 
excelente oportunidade para 
alavancar as vendas”, explica 
o presidente da Federação, 
Maurício Stainoff (AI/FCD-
LESP).
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Em decisão inédita, TST diz que 
motorista não é empregado do Uber
Por unanimidade, a Quinta Turma do TST decidiu ontem (5) negar o vínculo empregatício de um motorista 
com o aplicativo de transporte Uber. Trata-se da primeira decisão da última instância trabalhista sobre 
o tema

instância da Justiça tra-
balhista com sede em São 
Paulo, que em agosto de 
2018 havia reconhecido o 
vínculo empregatício entre 
o motorista Marco Vieira 
Jacob e o Uber.

Na ocasião, o TRT2 com-
preendeu que o motorista 
não tem a autonomia que 
é alegada pelo Uber, sen-
do obrigado por exemplo 
a seguir diversas regras 
de conduta estabelecidas 
pela empresa. Durante o 
julgamento de ontem (5), 
os magistrados da Quinta 
Turma do TST ressaltaram 
a necessidade urgente de 
que seja elaborada uma 
legislação específica para 
regulamentar as relações 
trabalhistas envolvendo apli-
cativos de transporte (ABr).

O TST considerou ainda 
que o pagamento recebido 
pelo motorista não é um 
salário, e sim uma parceria 
comercial na qual o rendi-
mento é dividido entre o 
Uber e o motorista. Esse é 

um dos principais pontos 
da defesa do aplicativo, que 
alega não ser uma empresa 
de transporte.

Dessa maneira, o tribu-
nal revogou decisão da 15ª 
Turma do TRT2, segunda 

Inflação para famílias com renda 
mais baixa ficou em 0,55%

no mês. Por outro lado, o acu-
mulado de 12 meses do IPC-C1 
(4,55%) ficou acima do registra-
do pelo IPC-BR (4,13%).

Em janeiro, sete das oito classes 
de despesas do IPC-C1 tiveram 
inflação: alimentação (0,83%), 
despesas diversas (0,16%), 

transportes (0,5%), saúde e 
cuidados pessoais (0,29%), 
habitação (0,37%), educação, 
leitura e recreação (2,48%) e 
comunicação (0,15%). A classe 
de despesa vestuário foi a única 
que registrou deflação (queda 
de preços): -0,24% (ABr).

Impostômetro chega à marca de R$ 300 bi Exportações de carne bovina em alta



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 
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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: EMERSOn VIníCIOS DA SILVA VIEIRA, profissão: auxiliar de escri-
tório, estado civil: solteiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 19/02/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Alves Vieira e de 
Alzira Augusta da Silva Vieira. A pretendente: AnDREzA FAGunDES DE BRITO SILVA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 
19/01/1995, residente e domiciliada em Lajedo, PE, filha de José Erinaldo da Silva e de 
Celia Fagundes de Brito Silva.

O pretendente: ROnALDO BEnEDITO FARIA, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Faria e de Olga Faria. A pretendente: MARInEIDE 
MARIA SILVESTRE, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Ipubi, PE, 
data-nascimento: 16/05/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cícero Pereira Silvestre e de Maria do Carmo Pereira Silvestre.

O pretendente: BRunO JOSé DA SILVA, profissão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose João da Silva e de Maria Ines 
Lopes da Silva. A pretendente: LETíCIA SILVA MEnEzES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alberto Rodrigues de Menezes 
e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: DAVID DE AnDRADE nASCIMEnTO, profissão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaildo Batista do Nascimento e de Valdelice 
Merentina de Andrade Nascimento. A pretendente: BARBARA FREITAS AnDRADE, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/12/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilton de Jesus 
Andrade e de Rosineide Batista de Freitas.

O pretendente: MOySES EDMILSOn DE SOuzA, profissão: atendente socorrista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1994, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edison Agostinho de Souza e de Simone 
Oliveira de Souza. A pretendente: ThAMIRES LInO DE OLIVEIRA, profissão: assis-
tente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Lino de 
Oliveira e de Ines Brito de Oliveira.

O pretendente: DAVI MATEuS DE SAnTAnA SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celinalva de Santana Silva. A pre-
tendente: ALExIA CRISTIny FERREIRA KASMAS, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/06/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Hani Kasmas e de 
Claudineia Ferreira Ministerio.

O pretendente: VAnDERLEI DuEnhAS JúnIOR, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Duenhas e de Ilda Mira da Silva. A 
pretendente: DIAnE DA SILVA TEODORO, profissão: portaria, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luis da Silva e de Mariza Silva.

O pretendente: MARCELO FERREIRA MOREIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Pontes Moreira e de Vera 
Lucia Ferreira Moreira. A pretendente: LuAnA VIAnA DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Estevão da Silva e de Maria 
do Socorro Teixeira Vieira.

O pretendente: MARCO AnTOnIO GIMEnES, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gimenes Rodrigues e de Iraci 
Gimenes Rodrigues. A pretendente: ROSILEInE ROChA DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Rocha dos Santos 
e de Claudete Augusto dos Santos.

O pretendente: GuSTAVO hEnRIquE AnGELInO DE CARVALhO, profissão: fotó-
grafo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Alves de Carvalho 
e de Maria Isabel Angelino de Carvalho. A pretendente: TAMIRES ALVES IGnACIO, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio José 
Ignacio e de Ivy Alves da Cunha.

O pretendente: InGLISOn APARECIDO FERREIRA DE LIMA, profissão: preparador 
automotivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 09/09/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas 
Barbosa de Lima e de Adriana Francisca Ferreira. A pretendente: LAuAnE nunES DA 
CRuz, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdineia Nunes da Cruz.

O pretendente: KAIquE FREITAS MARTInS, profissão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero de Carvalho Martins e de Lucilda Teixeira 
de Freitas. A pretendente: TuAny CAMARGO DE SOuzA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Giovan de Souza e de Cristina Apa-
recida Camargo de Souza.

O pretendente: JuLIO GABRIEL DE SOuzA PEREIRA, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Olivio Pereira e de Maria Lusia 
Aparecida de Souza. A pretendente: FLáVIA DE JESuS MAChADO COuTInhO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes 
Coutinho e de Angela Maria de Jesus Machado.

O pretendente: JOSé EDSOn DA SILVA BRITO JúnIOR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Edson da Silva Brito e de Sandra 
de Almeida Dantas. A pretendente: JOAnA D'ARC PEREIRA DE SOuSA, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josué Pereira de Sousa 
Neto e de Luciana Costa Pereira de Sousa.

O pretendente: nIVALDO PEREIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Pereira e de Maria Joana Pereira. 
A pretendente: COnCEIçãO DE MARIA LOPES DE BRITO, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 19/04/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Crisanto de Brito Góes 
e de Francisca Lopes de Brito.

O pretendente: WEnDELL GIOVAnnI FALCIOnI DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto da Silva Junior e de 
Patricia Aparecida Falcioni. A pretendente: RAIAnE DOS SAnTOS LOPES, profissão: 
atendimento interno, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
07/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimar Ferreira 
Lopes e de Geni Rosa dos Santos.

O pretendente: AnDERSOn LuIz, profissão: técnico eletroeletrônico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Roberto Luiz e de Maria Pereira Miranda Luiz. 
A pretendente: FABIAnE MARIAnO DE OLIVEIRA, profissão: técnica de farmácia, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1983, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Antonio Carlos de Oliveira e de Maristela 
Mariano de Oliveira.

O pretendente: JOAquIM CAETAnO BARBOSA, profissão: ajudante diversos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Francisco, MG, data-nascimento: 10/09/1969, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Franciso Caetano Barbosa e de Germana 
Gonçalves Barbosa. A pretendente: FATIMA APARECIDA DOS REIS SATELES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José dos Reis Sateles e 
de Maria Francisco de Amaral.

O pretendente: REnAn DE PAuLA DE SOuzA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Maria de Souza e de Sueli de Paula de 
Souza. A pretendente: ROSÂnGELA DA SILVA SAnTOS, profissão: monitora de qua-
lidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Vitorino dos 
Santos e de Eurides Salviano da Silva.

O pretendente: LuIz AnTOnIO nOnATO, profissão: porteiro, estado civil: viúvo, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1973, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Manoel Nonato Neto e de Diva Cavallaro. A pretendente: MARCELE 
AnDRé, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 03/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner 
André e de Tania Iglesias.

O pretendente: GERALDO hEnRIquE DA COSTA, profissão: lavador de auto, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 
27/02/1963, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião 
Henrique da Costa e de Maria Francelina da Costa. A pretendente: LInDInALVA 
MARIA DO nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 15/11/1974, residente e domiciliada 
em Vitória de Santo Antão, PE, filha de João Rodrigues do Nascimento e de Nilda 
Maria do Nascimento.

O pretendente: JOzIAS RAMOS DOS SAnTOS, profissão: conferente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 30/04/1963, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Eufrasio dos Santos e de Aliete Ramos 
dos Santos. A pretendente: ROSEnI DE OLIVEIRA RAMOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/06/1963, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira Ramos e de Neusa 
de Oliveira Ramos.

O pretendente: LuCAS DA SILVA CORREA, profissão: chefe, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Jesus Correa e de Odete da 
Silva Correa. A pretendente: LETICyA MEnDES MARIAnO, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/11/1996, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Nilson Vanderlei Mariano e de 
Simone Mendes Lopes.

O pretendente: EGEnIVALDO DOS SAnTOS nASCIMEnTO, profissão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 30/11/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudomiro Xavier do Nascimento 
e de Josefa Clementina dos Santos. A pretendente: ARLEIDE SAnTAnA CORRêA, 
profissão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: Maracanã, PA, data-nascimento: 
09/12/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Milão 
Corrêa e de Logilda Araújo Santana.

O pretendente: BALTAzAR ALMEIDA SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 08/07/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Xavier dos Santos e de Belanízia Almei-
da Santos. A pretendente: MARLy PESSôA DA SILVA, profissão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 02/11/1971, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco da Silva e de Maria 
de Lourdes Pessôa da Silva.

O pretendente: REnATO APARECIDO RODRIGuES DA SILVA, profissão: apontador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1985, residente 
e domiciliado em Paraguaçu Paulista, SP, filho de Jansem Rodrigues da Silva e de Maria 
de Lourdes da Silva Farias. A pretendente: SuELI FERREIRA DE JESuS, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Catu, BA, data-nascimento: 23/02/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonia Arcanja Ferreira 
de Jesus.

O pretendente: VInICIuS AnDRE DA SILVA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1995, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Ismael Gordiano da Silva e de Sonia Viana Gomes. A pre-
tendente: RAquEL CAnDIDO DOS SAnTOS, profissão: operadora de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Candido dos Santos e de 
Marcia Candido dos Santos.

O pretendente: EzéChIEL CELESTIn, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 12/10/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Destin Celestin e de Marie Georgette 
Decaze. A pretendente: FABIOLA SAnOn, profissão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 06/01/1988, residente 
e domiciliada em Port-au-Prince, Haiti, filha de Jean Fauger Sanon e de Jeanne 
Marie Villa Nicolas.

O pretendente: JOhnny AzEVEDO OJIMA, profissão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Chigueru Ojima e de Leontina Maria de Azevedo 
Ojima. A pretendente: AnA PAuLA ABADIE RODRIGuES, profissão: atendente de 
seguros, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
26/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Rodrigues 
e de Vitorina Abadie.

O pretendente: MARCOS JOSE DAnTAS MEnDES, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Orocó, PE, data-nascimento: 30/07/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Mendes e de Marly Dantas da Silva. A 
pretendente: CRISTIAnE GOMES DA SILVA, profissão: agente de organização esco-
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 06/02/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes da Silva e 
de Celina Gomes da Silva.

O pretendente: MARLOn DOS SAnTOS DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Gomes da Silva e de Eiderose 
Miranda dos Santos. A pretendente: SAMAnTA REGInA TOMé DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Tomé da Silva e de 
Jurema Barbosa da Silva.

O pretendente: PETERSOn RIBEIRO DO SAnTOS zEFERInO, profissão: analista 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos 
Zeferino e de Maria Teresa Ribeiro dos Santos Zeferino. A pretendente: JESSICA 
LOPES BARBOSA SOARES, profissão: analista de atendimento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Gomes Soares e de Janete 
Lopes Barbosa Soares.

O pretendente: LuCAS LEOnARDO SAnTOS DA SILVA, profissão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/07/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Costa da Silva e de Angela 
Maria Novo dos Santos. A pretendente: PATRICIA ARAuJO MIRAnDA, profissão: pe-
dagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Miranda Cruz e de 
Maria Marlene Araujo dos Santos Cruz.

O pretendente: JAIR ROChA GOnçALVES JúnIOR, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Rocha Gonçalves e de Vilma 
Alves da Silva. A pretendente: LIDIAnE DA SILVA SOTéRIO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Picuí, PB, data-nascimento: 19/07/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Batista Sotério e de 
Marluce da Silva.

O pretendente: ADEILDOn JOSé DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Luiz do Quitunde, AL, data-nascimento: 16/09/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adeildon da Silva e de Maria Cicera 
da Conceição. A pretendente: hOSAnA VIEIRA DA SILVA, profissão: encarregada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Castanhal, PA, data-nascimento: 10/05/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Sousa da Silva e 
de Lucimar da Conceição Vieira da Silva.

O pretendente: LuCIAnO ROBLE yAGuI, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Manuel, SP, data-nascimento: 08/05/1977, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Seiki Yagui e de Maria 
de Lourdes Roble Yagui. A pretendente: nEuSA ALVES GAMA, profissão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Mesquita, MG, data-nasci-
mento: 17/07/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Conceição Alves Gama.

O pretendente: ELITOn BOyTChuK, profissão: cartazista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/02/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Robinson Boytchuk e de Regina Coêlho Boytchuk. A 
pretendente: PATRICIA SALES DE OLIVEIRA, profissão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Jose de Oliveira e de Rejane 
Maria Sales de Oliveira.

O pretendente: MATEuS SAnTOS MATOS, profissão: gerente comercial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 22/07/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Givanildo Santos Matos e de Lázara Oliveira Santos. 
A pretendente: KETELIn FRAnCIELI GOnçALVES LIMA, profissão: representante 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1998, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Valtencir Gonçalves da 
Silva e de Ducielha Vieira Lima da Silva.

O pretendente: ARTuR ROGERIO GuIMARãES, profissão: segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 31/03/1968, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Vilma Ribeiro Guimarães. A pretendente: 
PATRICIA MARTInS SEVERInO, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Severino Filho e de Maria Aparecida 
Benedita Martins.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MOnTEIRO, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Monteiro e de Maria Aparecida Monteiro. A 
pretendente: SAnDRA REGInA DE LIMA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1975, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Leandro de Lima e de Antonia 
Maria de Lima.

O pretendente: CARLOS CéSAR FIGuEIREDO, profissão: auxiliar de cadastro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Figueiredo e de 
Ivanilde Vieira de Figueiredo. A pretendente: LuAnA VIEIRA DA SILVA, profissão: au-
xiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
14/07/1992, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Odemar Pereira da Silva 
e de Maria Isabel Vieira.

O pretendente: EJIKE CyRIL EDEME, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 03/12/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Patrick Edeme e de Uche Edeme. A pretendente: 
CínTIA FRAnCISCA TRInDADE, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Trindade e de Evanice Francisca 
de Souza Trindade.

O pretendente: REnATO SEnA GOMES, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Zé Doca, MA, data-nascimento: 23/08/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Evelinho Gomes e de Eliene Monteiro Sena. 
A pretendente: AnDRéIA MIRAnDA RAMOS, profissão: cozinheira escolar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 11/07/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Valter Ramos e de Luzia 
Miranda Ramos.

O pretendente: GABRIEL DOS REIS DA SILVA, profissão: auxiliar de restaurante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gidelvan da Silva e de Angela Maria 
dos Reis da Silva. A pretendente: EVELyn DA SILVA ARAuJO, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Araujo e de Rita 
de Cassia da Silva Araujo.

O pretendente: BREnO ALVES PAChECO, profissão: técnico em farmácia, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 14/08/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enock Pacheco e de 
Rosemary Alves Pacheco. A pretendente: SÂMIA ThAyRIS RODRIGuES, profissão: 
auxiliar em administração, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Vagner Rodrigues e de Claudia Maria Marineli.

O pretendente: DAnIEL PEDRO, profissão: controlador de acesso, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Pedro Neto e de Maria Apare-
cida Pedro. A pretendente: ELAInE DA SILVA LInS, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Lins Sobrinho e 
de Maria Perpetua da Silva Lins.

O pretendente: JOnAThAn SOuSA zAPAROLI, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Zaparoli e de Claudionora Alves de Sousa 
Zaparoli. A pretendente: MARIAnA SOARES CAMPOS, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Magno Luiz de Campos e de Romilda 
Aparecida Fernandes Soares Campos.

O pretendente: EDMunDO AnTônIO DO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 09/12/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Risonildo Antônio do Nascimento e de 
Joseane Pacheco do Nascimento. A pretendente: AnA CAROLynE SAnTOS BRITO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Araripina, PE, data-nascimento: 
10/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerival Ferreira 
Brito e de Ana Paula dos Santos Brito.

O pretendente: CRISTIAnO FERREIRA DA SILVA, profissão: gráfico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Augusto da Silva e de Laudiceia 
Ferreira da Silva. A pretendente: CLEIDE PEREIRA DA SILVA, profissão: balconista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Pereira da Silva e 
de Noga Pereira da Silva.

O pretendente: JOAB GOnçALVES DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 26/10/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José dos Santos e de Josefa Gon-
çalves dos Santos. A pretendente: MARTA JuLIAnA FEITOSA DO nASCIMEnTO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: União dos Palmares, AL, data-
nascimento: 20/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Francisco do Nascimento e de Neusa Feitosa do Nascimento.

O pretendente: FERnAnDO AMéRICO GuIMARãES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacimar Guimarães e de Vânia Américo 
Guimarães. A pretendente: MELySSA MARTInS BAnquERI, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Julio dos Santos Silva Banqueri 
e de Valdineia Aparecida Martins Banqueri.

O pretendente: ESTEFAnO FELIPE MARInhO DA SILVA, profissão: auxiliar prencista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1988, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Inacio da Silva e de 
Alaide Marinho da Silva. A pretendente: CAMILA GOnçALVES DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arildo Antonio da Silva e 
de Lucilene Gonçalves de Queiroz.

O pretendente: CARLOS MARCELO MOREIRA DOuRADO, profissão: empresário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Dourado 
e de Iêlda Moreira Dourado. A pretendente: AnA PAuLA SILVA MARIAnO, profissão: 
autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 02/10/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Alves Mariano e 
de Wanderli Raimundo da Silva.

O pretendente: AnATAn JuSTInO DA SILVA, profissão: cobrador, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 04/09/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Justino da Silva e de Jasmelina Maria da 
Silva. A pretendente: ROBERTA LuCIAnA SOuzA SAnTOS, profissão: auxiliar 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Souza Santos 
e de Eloiza Alves de Souza.

O pretendente: FERnAnDO DE FRAnçA PESSôA, profissão: varredor de vias públicas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 09/03/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz de Fraça Pessôa e de Olindina 
Evangelista de Farias. A pretendente: ROquELInA DAS nEVES CERquEIRA, pro-
fissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/02/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque Gonsalves 
Cerqueira e de Iraci das Neves Cerqueira.

O pretendente: GERALDO nEI DE ARAúJO MEnDES, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Janaúba, MG, data-nascimento: 20/05/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucídio Dias de Araújo e de Vení Men-
des Damascena. A pretendente: nERILDA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Itamarí, BA, data-nascimento: 19/05/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Quirino de Oliveira 
e de Floripes da Silva.

O pretendente: hEnRIquE FELIPE DE SOuzA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindoalves Felipe de Souza e de Maria 
Vannilda Felipe de Souza. A pretendente: BIAnCA COELhO DA CRuz, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Bispo da Cruz 
e de Elisabete Pereira Coelho da Cruz.

O pretendente: OzEAS DA SILVA PIRES, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ponto Novo, BA, data-nascimento: 17/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rosa Pires e de Marcelina Cavalcante da 
Silva. A pretendente: ThAíS RODRIGuES CORREIA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julson Rodrigues Correia e de Marcia 
Regina Faria Rodrigues Correia.

O pretendente: MAuRICIO JOSé MAChADO, profissão: ourives, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/08/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Machado e de 
Marlene Pinto de Abreu Machado. A pretendente: BEATRIz MOREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Licanor Almeida Moreira 
e de Ana Isabel Moreira.

O pretendente: GuILhERME hEnRIquE VERMIGLIO, profissão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/02/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Epifanio João Vermiglio e de Neuza Batatinha 
Vermiglio. A pretendente: MARIA JAnyLLE BEzERRA DE SOuzA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 12/05/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bezerra da Silva e de Antonia 
Irani de Souza Bezerra.
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A terra é esférica

Uma das questões 
mais absurdas 
que surgiram nos 
últimos tempos foi a 
afirmação, por alguns 
grupos, de que a 
Terra é plana e não 
uma esfera, como 
já foi comprovado 
cientificamente e por 
inúmeros astronautas 
e fotos de satélites

Qual será a causa dessa 
discussão infundada 
e irreal? Seria por 

conta da estagnação na 
economia e no preparo dos 
jovens? Em 2020 vamos 
continuar na mediocridade? 
Há brigas por todos os lados. 
Cada pessoa só pensa em si 
e nas suas conveniências. 
Enquanto faltar um ideal 
entranhado nas pessoas 
visando o bem geral, a es-
pécie humana continuará 
decaindo.

Tudo na Terra poderia ter 
sido diferente se o ser huma-
no mantivesse sua intuição 
voltada para a melhora 
geral. A população perdeu 
a confiança nesses homens 
maus que fazem de tudo 
para satisfazer sua cobiça 
por riqueza e poder, e que 
se esforçaram para manter 
as massas na indolência 
e ignorância. No passado, 
vivíamos de forma mais na-
tural, mais leve. As intuições 
eram ouvidas, e os pensa-
mentos, as falas e as ações 
continham consideração e 
sinceridade; as pessoas se 
beneficiavam mutuamente 
com seu querer voltado para 
o bem geral.

Estamos enfrentando a 
tragédia do desatino ad-
ministrativo. Milhares de 
municípios estão com as 
contas no vermelho. Há 
todo tipo de desfaçatez, 
nas licitações, no lixo, nas 
contratações, no exagero 
de funcionários. Nada de 
tratamento do esgoto. E, 
no entanto, muitos pre-
feitos estão lá para serem 
reeleitos com a ajuda da 
máquina para continuarem 
seu trabalho de destruição 
das cidades e da educação 
das crianças. 

O líder também precisa 
saber avaliar os seus cola-
boradores e, aproveitando 
os seus talentos, dar a eles 
oportunidades para realizar 
trabalho de qualidade com 
dedicação. Mas na política 
valem os interesses e acor-
dos, pouco importando a 
capacidade profissional. A 
situação atual do planeta 
atesta a incompetência ad-
ministrativa e o despreparo 
geral. Os jovens precisam 
conhecer a trajetória espi-
ritual da humanidade com 
seus erros e acertos. 

O mundo está adentrando 
em uma recessão geopolíti-
ca irreconciliável que vai se 
aprofundando. As crianças 
devem, desde cedo, enten-
der que sem educação e con-
sideração não conseguirão 

progredir na direção de se 
tornarem seres humanos de 
valor, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéficos 
a si mesmos e ao planeta. 
Para formar gerações fortes 
e sadias de corpo e alma, a 
prioridade básica está no 
bom preparo para uma vida 
autêntica.

Na vida em geral a ciu-
meira é grande, a inveja 
e cobiça, maiores ainda. 
Num mundo onde os ide-
ais enobrecedores foram 
abandonados, vale só o 
dinheiro. Isso acontece em 
todos os setores, mais ainda 
no governo. Agentes públi-
cos e privados imediatistas 
não se preocupam se estão 
aumentando as fragilidades 
econômicas, sociais, am-
bientais. Hoje, porém, há 
um entorpecimento geral 
diante da velocidade com 
que se apresentam as con-
sequências das decisões. 

Todos os sistemas de go-
verno deram errado devido 
ao imediatismo e cobiça de 
poder. O s preços sobem, os 
salários estão encolhendo. 
Por que isso está ocorren-
do? Seria o preparo para 
uma nova moeda digital 
mundial? A economia e a 
produção deveriam estar 
voltadas para o atendimento 
das necessidades da huma-
nidade levando em conta 
as finalidades evolutivas da 
espécie. 

Mas o homem inventou o 
dinheiro subordinando tudo 
a ele, e em vez de servir à sua 
própria evolução, passou a 
se subordinar aos interesses 
do capital, subvertendo 
tudo. A possibilidade da 
criação de uma nova moeda 
mundial já havia sido men-
cionada pelo historiador 
Niall Ferguson em seus 
documentários. Mas qual 
é a posição dos criadores 
de moeda que agem nos 
bastidores? 

Um bom tema para ser 
pesquisado, afinal se trata 
do futuro da humanidade 
que abandonou os ideais 
enobrecedores, passan-
do a dar valor apenas ao 
dinheiro. O que estamos 
oferecendo às novas gera-
ções? A educação em atraso 
é a questão prioritária que 
merece as atenções de 
todos. Os seres humanos 
estão abdicando de suas 
capacitações individuais, 
passando a agir como robôs. 

A prioridade básica para 
fortalecer as novas gerações 
e o país está no bom preparo 
para a vida e de incentivos 
que aprimorem a espécie 
humana para que pesqui-
sem seriamente o significa-
do da vida, por quê e para 
que nascemos na Terra, que 
não é o centro do universo, 
nem é plana. 

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

Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade 

de vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

www.netjen.com.br
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Peluso: “Não há redução dos direitos individuais, 
tampouco fere a presunção de inocência”.

O jurista e ex-presi-
dente do STF, Ce-
zar Peluso, afirmou 

ontem (5), na Câmara dos 
Deputados, que a ideia de 
estabelecer o trânsito em 
julgado das decisões judi-
ciais após o julgamento em 
segunda instância significa 
economizar tempo na análise 
de recursos protelatórios 
pela Justiça brasileira. Não 
se trata, segundo ele, de ace-
lerar a prisão de ninguém.

“Não estou preocupado 
em prender ninguém, nem 
em aumentar a população 
carcerária no Brasil. O que 
me inspirou é a chamada 
crise do Judiciário, consis-
tente no fato absurdo de 
que as respostas jurisdi-
cionais não são oportunas”, 
afirmou em audiência públi-
ca na comissão que analisa 

Ex-presidente do STF defende trânsito 
em julgado na segunda instância

“Não estou preocupado em prender ninguém, nem em aumentar a população carcerária no Brasil. O que 
me inspirou é a chamada crise do Judiciário, consistente no fato absurdo de que as respostas jurisdicionais 
não são oportunas”
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que a questão transite em 
julgado. Ele é autor inte-
lectual da proposta que, 
entre seus efeitos, permite 
a prisão após a condenação 
em segunda instância, mas 
que vale para todos os pro-
cessos judiciais, não apenas 
criminais. 

O mesmo assunto é de-
batido agora na Câmara, 
por meio da proposta do 
deputado Alex Manente 
(Cidadania-SP), cujo texto 
estabelece o trânsito em 
julgado da ação penal após 
o julgamento em segunda 
instância, que são os tribu-
nais de Justiça dos estados, 
no caso da Justiça comum, 
e os tribunais regionais 
federais (TRFs), no caso 
da Justiça Federal (Ag.
Câmara).

a proposta que trata do 
assunto. “Os recursos aca-
bam sobrecarregando os 
tribunais superiores. Está 
acima da capacidade pesso-
al dos ministros e da engre-
nagem desses tribunais”, 

explicou. Ainda na opinião 
de Peluso, o sistema atual 
estimula atividades ilícitas, 
uma vez que a demora na 
solução do processo per-
mite que o autor do ato 
ilícito continue recebendo 

Trump em seu terceiro discurso sobre o Estado da União.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
afirmou, em seu terceiro 
discurso sobre o Estado 
da União e o último do pri-
meiro mandato, que anos 
de decadência econômica 
terminaram. “Os dias da-
queles que usavam o nosso 
país, aproveitavam-se dele, 
estando até desacreditado 
junto de outras nações, 
ficaram para trás”, declarou 
Trump, em discurso cheio 
de críticas à administração 
de Barack Obama (2009-
2017), que não mencionou, 
e que deixou entusiasma-
dos republicanos, mas não 
democratas. 

Para Trump, se “as po-
líticas econômicas falidas 
do governo anterior” não 
tivessem sido revertidas, 
“o mundo agora não es-
tava a ver esse grande 
êxito econômico”, com 
criação de emprego, que-
da de impostos e luta ‘por 
acordos comerciais justos 
e recíprocos’. “A nossa 
agenda é implacavelmente 
pró-trabalhadores, pró-
-família, pró-crescimento 
e, sobretudo, pró-Estados 
Unidos”, destacou o chefe 

Simone Tebet, presidente da CCJ, e Jorginho Mello, 
vice-presidente.

As informações referen-
tes a multas de trânsito, 
e pontos que ensejam a 
suspensão do direito de 
dirigir, deverão estar dis-
poníveis na internet aos 
respectivos proprietários e 
condutores. A inserção des-
sa determinação na lei que 
dispõe sobre o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
é instituída pelo projeto 
aprovado ontem (5) na CCJ 
do Senado.

O texto é terminativo e 
segue para a Câmara.

Autor do projeto, o se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) considera ne-
cessária mais transparência 
nos dados referentes às 
multas (no caso dos pro-
prietários) e aos pontos 
na carteira de habilitação 
(no caso dos condutores), 
a fim de viabilizar a ampla 
defesa, bem como atingir 
fins educativos. Muitos 
estados já cumprem essa 
determinação. Assim, a 
norma apenas inclui essa 
exigência no CTB, que é de 
1997, período em que a in-
ternet não era amplamente 
utilizada por esses órgãos.

A Comissão de Infraestrutura 
do Senado aprovou ontem (5) 
o projeto que garante o direito 
dos passageiros de viajarem 
com seus animais domésticos 
em linhas de transporte co-
letivo. É de autoria do atual 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, e será analisado pela 
Comissão de Fiscalização e 
Controle antes de seguir para 
o Plenário. O projeto define 
regras para a condução de 
animais domésticos nas linhas 
regulares nacionais, interes-
taduais e intermunicipais de 
transporte terrestre, aéreo e 
aquaviário. 

O peso do animal não poderá 
ser incluído na franquia de 
bagagem, sendo facultada à 
empresa a cobrança de valor 
adicional pelo transporte, 
conforme critérios determi-
nados pela agência reguladora 
de cada setor (ANTT, Anac e  
Antaq), que deverão estabe-
lecer os padrões mínimos de 
segurança, higiene e conforto 
para esse transporte. É exigida 
a apresentação de documento 
assinado por um veterinário, 
com no máximo 15 dias de 
emissão, que ateste as boas 
condições de saúde do animal. 

Será cobrada também a car-
teira de vacinação atualizada, 
na qual constem, no mínimo, 
as vacinas antirrábica e poliva-
lente. Os animais deverão estar 
devidamente higienizados e 
deverão ser mantidos em caixas 
de transporte apropriadas du-
rante toda a sua permanência 
no veículo. O descumprimento 
dessas normas poderá justifi-
car a recusa do embarque do 
passageiro.

O relator, senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB), pro-
pôs outras duas emendas ao 
projeto, uma delas incluindo 
a ANTT e a Antaq no rol das 
agências responsáveis por 
supervisionar o transporte de 
animais e outra fazendo ajustes 
de redação, sem impacto no 
conteúdo. Caso seja aprovada 
pelo Plenário com essas alte-
rações, o projeto terá que re-
tornar à Câmara (Ag.Senado).

Donald Trump: “os anos de 
decadência econômica terminaram”

de Estado norte-americano, 
acrescentando que, há três 
anos, iniciou “o grande re-
gresso” do país. 

“Inacreditavelmente, a 
taxa média de desemprego 
durante o meu governo é me-
nor do que durante qualquer 
outra administração na his-
tória do nosso país”, afirmou 
Trump. Sobre o comércio, 
um dos pilares da atual ad-
ministração, o presidente 
dos Estados Unidos afirmou 
ter prometido aos cidadãos 
norte-americanos que ia 
impor taxas alfandegárias à 
China para resolver o roubo 
maciço de empregos. “Nossa 
estratégia funcionou”.

Depois de quase 18 me-
ses de “guerra” comercial, 
Trump assinou em dezem-
bro uma trégua parcial 
com Pequim e falou da 
substituição do Acordo de 
Livre Comércio da América 
do Norte (Nafta, na sigla 
em inglês), assinado com o 
México e o Canadá duran-
te o governo Bill Clinton. 
“Muitos políticos vieram e 
foram com a promessa de 
mudar ou substituit o Nafta, 
mas, no fim, não fizeram 
absolutamente nada. Ao 
contrário de muitos outros 
antes de mim, eu cumpro 
as minhas promessas”, 
declarou (ABr).
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Projeto assegura 
transporte regular 
de animais de 
estimação

Multas de trânsito e pontos 
na carteira devem estar na internet
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A proposta recebeu pa-
recer favorável do relator, 
senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES), que apresentou 
emenda para inserir essa 
mudança no artigo do CTB 
que trata das atribuições 
desse órgão. Outra emenda 
do relator impõe a exigên-
cia somente após 180 dias 
da aprovação da futura 
lei. O intuito, segundo o 
senador, é dar tempo para 
os órgãos de trânsito que 
ainda não disponibilizam 

essas informações a ajus-
tarem os bancos de dados 
e sistemas.

Contarato afirmou que a 
proposta segue o princípio 
da publicidade do serviço 
público. “Toda medida que 
vem para dar publicidade, 
até mesmo para o próprio 
motorista para fazer o 
controle das multas e ter 
mais cautela, ajudam a 
garantir a segurança no 
sistema viário”, assinalou 
(Ag.Senado).

O senador Paulo Paim (PT-RS) qualifi-
cou ontem (05) de “estatuto da confusão” 
a medida provisória que institui o Contrato 
Verde e Amarelo.

Embora defenda a devolução da MP 
905/2019, Paim considera positivo o 
acordo obtido entre governo e oposição 
deixando para depois do Carnaval a vo-
tação do relatório do deputado Christino 
Aureo (PP-RJ).

O senador criticou vários aspectos da 
medida que, em sua opinião, deveria 
ter sido desdobrada em várias MPs, e 
não incluir uma diversidade de temas, 
todos, segundo ele, nocivos para os 

trabalhadores. Um dos maiores proble-
mas da medida, de acordo com Paim, é 
a taxação do seguro desemprego, além 
da diluição do adicional de férias e do 
décimo-terceiro salário no provento 
mensal do funcionário, do corte pela 
metade na aposentadoria por invalidez 
e das 135 alterações na CLT incluídas 
na MP. 

“Vai aumentar o lucro do empregador, 
que poderá demitir o cidadão digamos 
com 55, 60 anos, mesmo que esteja lá há 
um bom tempo. E vai contratar passando 
a pagar praticamente a metade”, afirmou 
Paim (Ag.Senado).

Paulo Paim critica MP que institui 
o Contrato Verde e Amarelo
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Claudio Zanutim

Os Vendedores São Chatos

Claudio Zanutim

Você sabia que dentro do mercado B2B, nem 
sempre os clientes querem interagir com 

vendedores?
A revista Venda Mais, edição de maio de 2018 

mostrou que 76% dos clientes afirmam que o 
contato com o vendedor é importante apenas 
na primeira aquisição. 

52% dos clientes afirmam que o contato 
com o vendedor é importante na compra de 
um produto que já adquiriram antes, mas com 
especificações diferentes.

15% dos clientes querem ter contato com o 
vendedor apenas quando estão repetindo exa-
tamente a mesma compra.

4% dos clientes disseram que preferem o 
processo digital em todas as etapas.

Enquanto boa parcela prefere o contato com 
o vendedor, outras, porém, optam pela compra 
digital, descartando a atuação do vendedor. 
Clientes potenciais, inclusive. 

O fato é que existem contras e prós, e nem 
vamos adentrar esse assunto, mas a questão é 
que se a sua empresa souber utilizar a tecnolo-
gia de análise avançada de dado e inteligência 
artificial para atender esse pequeno número de 
clientes potenciais, ela se destacará no mercado 
B2B nos próximos cinco anos.

Mas antes de tudo, você sabe exatamente o 
que significa B2B? Parece bastante óbvio para 
diversas pessoas, mas ainda há quem engasgue 
na hora de responder a esta pergunta.

B2B é uma abreviação da expressão em in-
glês business-to-business, que significa venda 
“de empresa para empresa”.

O B2B na prática trata-se de duas empresas 
que fazem negócios como cliente e fornecedor, 
podendo ser tanto serviços como produtos. Veja 
os exemplos:

•	 Um fabricante de rodas pode vender para 
as montadoras;

•	 Atacadista vende para lojistas do varejo;
•	 Um escritório de advocacia pode vender os 

seus serviços para empresas que queiram 
que seus direitos sejam administrados 
por fora.

No B2B não existe um ponto de venda, e sim, 
relacionamento e valor agregado. Outro aspecto 
é que as vendas são complexas, pois necessitam 
de processos mais elaborados, já que geralmente 
o produto é mais complexo de compreensão e o 
seu preço é mais alto. Ademais, numa relação de 
empresa para empresa, há múltiplos tomadores 
de decisão, o que influencia em um processo de 
venda mais extenso.

#A distinção entre B2B e B2C
Ambos são modelos de negócios, bem dife-

rentes um do outro. Cada um requer diferentes 
habilidades, processos e disciplinas.

O B2C também é uma abreviação da expressão 
em inglês business-to-customer que representa 
venda “de empresa para consumidor”. O 
consumidor neste caso é o final; isto é, uma 
pessoa física.

Nesse perfil de negócio há um ponto de venda, 
seja físico ou online e o relacionamento é curto 
ou pontual. Você, por exemplo, é o consumidor 
final de diversas marcas renomadas como as de 
produtos de beleza, de alimentos, roupas etc.

O B2C trata-se de vendas simples, pois não há 
burocracia ou complexidade para compreender 
a funcionalidade do produto e o ato da compra 
pode ser realizado em poucos minutos, já que do 
início ao fim, geralmente é um único consumidor 
que toma a decisão. Nada complexo.

#Vendas B2B
Existiu o tempo em que as decisões estavam 

somente nas mãos do gerente ou diretor. Atu-
almente, há um governo popular (democracia) 
na hora de comprar um produto ou serviço, e 
toda equipe participa da tomada de decisão.

Geralmente o negócio B2B trabalha com 
vendas difíceis, que seguem uma abordagem 
de vendas mais consultiva para que o cliente 
em potencial consiga visualizar o quanto o seu 
produto ou serviço pode sanar sua dor. 

Outro aspecto das vendas complexas é que 
podem levar meses entre o cliente ter certeza da 
eficiência do seu produto a fechar negócio. Por 
isso, a oferta de valor do seu produto precisa estar 
clara, para que todos os envolvidos compreendam 
o que realmente o seu produto/serviço oferece. 

Até a próxima!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 

treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização da 
performance em vendas e no atingimento de objetivos e 

metas. Autor de 6 livros, 3 e-books e dez artigos acadêmi-
cos, é reconhecido nos meios empresarial, acadêmico 

e popular, principalmente com o Best Seller: Como 
Construir Objetivos e Metas Atingíveis.
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A Lei Geral de Proteção de Dados, ou 
LGPD, foi sancionada em agosto de 
2018, pelo então presidente Michel 
Temer. Desde então, as discussões ao 
redor do tema têm permeado diversos 
campos e segmentos trabalhistas, bem 
como o uso de informações adquiridas 
pelas empresas em relação ao público 
consumidor

Mauro Inagaki (*)

No entanto, apesar da vigência da nova lei se 
aproximar cada vez mais, muitas organizações 
encontram-se perdidas quanto ao conteúdo do 

texto aprovado e os impactos provocados no cotidiano 
empresarial. Isso também se aplica para os departa-
mentos de contabilidade, gerentes de controladoria 
e CFO’s. A exemplo referencial, o cenário brasileiro 
não é dos mais favoráveis. 

Segundo um levantamento realizado pelo 9º Índice 
de Confiança Robert Half, cerca de 53% das empre-
sas nacionais não estão preparadas para a chegada 
da LGPD. Há de se frisar que o não cumprimento de 
previsões impostas pela lei poderá acarretar multas, 
sanções e consequências extremamente prejudiciais 
para a saúde financeira de companhias de todos os 
tamanhos. 

Considerando a urgência do assunto, é importante 
desmistificar informações imprecisas e clarificar, de 
forma simples e objetiva, o que de fato mudará no 
âmbito contábil a partir de agosto desse ano. Pen-
sando nisso, preparei um artigo completo sobre o 
assunto, e espero que seja de grande valia para que 
você possa adequar sua realidade às necessidades 
fiscais.

Segurança, transparência e consentimento: os 
pilares da lei

Em tempos de transformação digital e a influência 
direta das mídias sociais no dia a dia das pessoas, 
tornou-se imprescindível um cuidado maior para 
com informações e dados disseminados pelo vasto 
ambiente da web. Essa conscientização generalizada, 
felizmente, ganhou o vocabulário popular e mostrou 
unanimidade. 

Um dos maiores critérios para que o cidadão contrate 
os serviços ou adquira determinado produto é a con-
fiabilidade da loja ou prestadora, e o mau uso de dados 
pessoais e a falta de segurança informacional não só 

O que acontece com a Lei Geral de 
Proteção de Dados no universo contábil

colocam tudo a perder, como enterram a perspectiva 
de crescimento de qualquer organização.

Nesse sentido, os setores de contabilidade protago-
nizam uma verdadeira base de informações valiosas 
sobre os clientes de suas respectivas empresas, aden-
trando um contexto até mais complexo, considerando 
o envolvimento recorrente com regulamentações, 
documentações e o compromisso de demonstrar a 
legalidade das operações.

Se um departamento de contabilidade trabalha dia-
riamente com repasses, manipulação e armazenamento 
de dados, é impossível ignorar os efeitos da LGPD em 
curto, médio e longo prazo. Deverá ser comum a total 
reinvenção interna dessas empresas, pensando em uma 
política de gestão informacional assertiva, segura e em 
plena harmonia com as obrigações legais. 

Na missão de se resguardar com a nova legislação, 
algumas medidas mostram-se fundamentais: priorizar 
a comunicação entre prestador e cliente, utilizando a 
transparência como motor principal; gerir, de forma 
responsável e adequada, todo e qualquer tipo de do-
cumentação; investir em soluções tecnológicas capa-
zes de oferecer uma sólida segurança informacional; 
aderir uma cultura organizacional voltada para a ad-
ministração consolidada dos tributos e do financeiro, 
maximizando a proteção dos dados. 

Mesmo com essas alternativas, a principal mudança 
deve ser a de mentalidade. Você sente que a área con-
tábil de sua empresa se encontra nos moldes exigidos 
pela LGPD? Quanto mais cedo nos conscientizarmos, 
menor será o risco de imprevistos futuros. 

Participe desse debate!

(*) - É CEO na b2finance, que faz parte do canal SAP e apresenta vasta experiên-
cia em Outsourcing, promovendo serviços Contábeis, Financeiros, Fiscais, 

Folha de Pagamento e TI (http://b2finance.com).

Quanto mais cedo nos conscientizarmos, menor será o risco de imprevistos futuros.

cefis.com/reprodução

Mauro Inagaki, CEO na b2finance.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005753-70. 2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Aristeu Bizerra da Silva, Brasileiro, casado, açougueiro, CPF 597.196.568-91, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
1.711,27. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 25, da Quadra ME, do 
Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VII, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina 
XIII - Setor Marina). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036197-04. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Black House Comercio de Moveis Ltda, 
CNPJ 26.509.259/0001-56, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Paulista Invest 
Fomento Mercantil Ltda, referente aos cheques devolvidos e não pagos no valor de R$ 38.685,98. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão 
do mandado monitório em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes 
do CPC. Não sendo efetuado o pagamento, nem apresentado os embargos monitórios o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007210-08. 2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandira Fátima da Silva RG Nº 13.681.320, CPF Nº 
049.633.458-11, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 3.194,78. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, da 
Quadra OJ, do Loteamento Terras de Santa Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Sta 
Cristina XIII). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nad Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000051-77. 2016.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de SP, Dr(a). Sergio Ludovico Martins, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Luiz Francisco da Silva, brasileiro, solteiro, RG Nº 1.219.156, 
CPF/MF Nº 617.527.625-68, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1000,00. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
26, da Quadra HJ, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba II, (atualmente 
denominado Riviera de Santa Cristina II ). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001772-79. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Corré AGT Comercial Eirelli ME, em nome do representante legal Zheng WU 
(CPF 176.552.188- 20), que Asics Corporation e Asics Brasil Distribuição e Comércio de Artigos 
Esportivos Ltda, ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas ASICS e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi def. a citação do requerido por edital, para que Contestem a presente ação 
no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Ficando advertido 
de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será este edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0083136-56. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Carolina Gonçalves Ignacio, RG 440471746, CPF 
326.726.368-93, com endereço à Rua Carlos Pedrell, 207, Parque Ipe, CEP 05571-050, São Paulo 
- SP que por este Juízo, tramita de um incidente de Cumprimento de Sentença, movida União Social 
Camiliana, extraído dos autos 0166739-37.2012.8.26.0100. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 22.342,54, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007238-03. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Diego dias Mata, RG Nº 29.965.013-3, CPF Nº 
332.148.898-18, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, 
alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 3.860,11, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§ 
2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2019 

Edital de Citação–Prazo 20 dias. Proc.1000679-87.2017.8.26.0001.A Drª Cinthia Elias de Almeida, 
Juíza de Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santana – S/P. Faz Saber a Flora Bozzetto Bellinatti, 
brasileira, casada, aposentada, RG Nº 19221753, CPF/MF Nº 351.373. 498-01, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 5.061,57. 
referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 05, da Quadra DK, do Loteamento 
Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera De Santa Cristina XIII – Setor 
Iate).   Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Agosto, 19 de Agosto de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030109-27. 2019.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 42ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Anna Dalva Florentino Nagamitsu CPF Nº 259.950.488-05, que 
Momentum Empreendi Mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.174,87 (Atualizado Maio/2019). Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de 
que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus 
regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011442-62. 2012.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da 
Lei, Faz Saber a Karen Sakai Sardinha que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte da 
União Social Camiliana, alegando em síntese não foi cumprido o contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes no valor de R$ 9.971,88 (a ser corrigido até o efetivo 
pagamento). Encontrandose ela em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias (art. 702 do 
NCPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a importância demandada, ou 
ofereça embargos monitórios. Fica advertida de que, se pago o valor, ficará isenta de custas 
processuais; se não oferecidos os embargos, caso em que lhe será nomeado curador especial, ou 
rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se 
o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da a Parte Especial, no que for cabível. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de Taboão da Serra, aos 21 de outubro de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037352-59. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria de Lourdes Ferreira, CPF 171.437.578-
10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
19.552,30 (em outubro/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2019 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1101496-95. 2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Alves Dos Santos, Brasileiro, Casado, RG 26.517.508-2, CPF 
088.573.478-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: cobrança no valor de R$ 7.022,20, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 02, da Quadra BW, do Loteamento 
Ninho Verde – Gleba II, em 06/01/1989. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1013230-62. 2018. 8.26. 0002. A Drª. Claudia Carneiro 
Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P. Faz Saber a 
Maria Conceicao Vieira Batista, CPF/MF Nº 089.965.068-69, RG Nº 22666106, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 572,45, referente 
às taxas de conservação e melhoramentos do lote 01, da Quadra AI, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina – Gleba V. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 18/12/2019.  

Processo nº: 1001704-63.2016.8.26.0586: Procedimento Comum Indenização por Dano Material 
Requerente: Concessionaria de Rodovias do Oeste de SP Via Oeste S/A, move contra Hélio Begue 
to Ferreira,  já citado e Adriano de Brito de Souza, CPF/Nº 004.259.731-58. Edital de Citação: Prazo 
20 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória por dano material. O Dr. Diego Ferreira 
Mendes, Juiz de Direito da 2ªVC da Comarca de São Roque-SP, na forma da lei. Faz saber ao, réu, 
ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia do Oeste move contra sí, por 
conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 18/11/2013, 
por volta das 23h10min, ao atingir o KM 06+200m, da SPA 091/270, sentido sul, o segundo reque 
rido conduzindo veículo marca Scania/R124, GA4X2NZ400 ano 2002 cor Azul, placas ATP 20 53, 
chassi 9BSR4X2A023535543, de propriedade do primeiro requerido, quando, na altura do Km 06 + 
200m quando segundo informações colhidas no local do acidente, ao adentrar a curva de alça de 
acesso, a carga pendeu, momentos em que perdeu o controle do veículo, ocasionando assim o 
tombamento, danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavra 
do o respectivo Boletim de Ocorrência nº 18810- 510. O Requerente também alocou pessoal capaci 
tado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles 
que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
4.397,30, conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 1103727-90. 2016. 8.26.0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ª VC do Foro da Capital, Faz saber ao corréu Criações Donny, CNPJ 
n.º 18.103.168/0001-98, que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais 
e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para 
que Contestem a presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os 
fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001624-76. 2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Maria Martins Teixeira, brasileira, separada, aposentada, RG Nº 8458681, 
CPF/MF Nº 698.602.038-49, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1.657,55, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
22, da Quadra AI, do Loteamento Santa Cristina - VI (atualmente denominado Riviera de Sta. 
Cristina XIII Setor Iate). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de janeiro de 2020 

Intimação Prazo 20 dias. Proc.0006886-76.2018.8.26.0004.O Dr. Carlos Bortoletto Schmitt, Juiz de  
Direito da  2ªVC do Foro Regional da lapa–S/P,  Faz Saber a  Alessandra Matias de Oliveira 
Fiqueiredo, RG Nº 29.240.043-3,  CPF Nº 324.223.978-40, que União Social Camiliana, alegando 
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
25.609,41, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º, IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. São Paulo 25 de Junho de 2019. 

Edital De Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001473-34. 2018.8.26.0564 O MM. Juiz de 
Direito da 5ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr. Carlo Mazza Britto Melfi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Simone Dos Santos Correa, RG 535894375, CPF 
017.113.153-38, que União Social Camiliana ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 15.248,48, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 30 dias. Processo Nº 1007489-57.2019. 8.26.0438 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Penápolis, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Yukio Misaka, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a João Carlos Soares Junior, RG 4346300 93, CPF 368.538.978-54, Nascido/ 
Nascida 09/04/1988, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida 
por Jn Fomento Mercantil Ltda Epp., constando da inicial que o débito importa em R$ 14.345,12, até 
o mês de agosto/2019. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua 
Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação, na forma 
eventualmente requerida pelo exequente na inicial, com fixação dos honorários advocatícios em 
10% do valor do debito, que ficarão reduzidos a metade se cumprida a obrigação no referido prazo. 
O prazo para N embarbos e de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
independentemente de seguro o juízo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de 
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1002291-47.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131. 
579.958-80, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no 
valor de R$ 9.279,43, referente às da taxa de conservação do lote 09, da Quadra AR, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Proc. Nº 1005653-97. 2016.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito 
da 4ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP,Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei 
etc.Faz Saber a Victor João Quibemba, Angolano Solteiro, Economista, RG RNE V13.7482-1, CPF 
213.536.908-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Conces 
sionária do Rodoanel Oeste S.A.,alegando em síntese: por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu dia 06/04/2013, por volta das 06h00min, ao atingir o KM 16 
+200m,da SP–021, sentido norte, o requerido conduzindo veículo Marca 1/Audi S6 5.2FSI, cor prata 
ano 2010, placas ETZ-1301,chassi WAUBND4F0BN006013, quando segundo informações por ele 
prestadas, após aquaplanar, perdeu o controle do veículo, colidindo contra as defensas metálicas, 
danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respecti 
vo Boletim de Ocorrência nº 15275-540/2014. O Requerente também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.014,59. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018666-16. 2016.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Danilo Fadel de Castro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) P H Com. Imp. Exp. de Metais Eireli -EPP,  na pessoa de seu representante 
Pedro Hellmeister Neto, CNPJ 13.930.419/0001-94, com endereço à Rua Professor Luiz Amaral 
Wagner, 37, Alem Ponte, CEP 18013-330, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Proce 
dimento Comum Cível por parte de Metalur Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda., alegando 
em síntese: que as partes mantiveram relação comercial que perdurou até dezembro de 2015 e ter o 
réu enviado quatro títulos em nome da autora a protesto, sem observar a compensação entre déb to  
e créditos ajustada previamente entre as partes. Por entender ser credora de valores junto à ré, 
deixou de pagar alguns boletos, como forma de compensação. Valor da causa R$ 58.044,32. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 13/01/2020.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0196626-71.2009.8.26.0100. A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan,  Juíza de Direito da 1ªVC do Foro da Capital, Faz saber  a Cheison Moura Souza, CPF/MF 
N: 029.066.526-00, que Adidas AG E Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais 
e morais pelos prejuízos. E, estando  o requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a 
citação dos requeridos por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça resposta, 
sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 06 de Novembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0081110-95.2012.8.26.0100  A Drª. Paula Regina Schempf 
Cattan, Juíza de Direito da 1ºVC do Foro da Capital– S/P. Faz Saber a Omar Muradi, RG Nº 17150 
619, CPF/MF Nº 254.406.088-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$  25.957,96. Referente  às  da taxa de conservação e   
melhoramento do lote 12, da Quadra BZ, do Loteamento Terrras de Santa Cristina–V.   Estando o 
réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 16 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004679-22. 2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Flavia Bezerra 
Tone Xavier, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Douglas da Silva Vasconcelos, Brasileiro, RG 
282799904, CPF 216.366.098-21, com endereço à Rua do Passeio, 42, PAV 2 AO 11, Centro, CEP 
20021-290, Rio de Janeiro - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 11.441,15, que deverá ser devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
honorários de 10%(art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2019 

Edital de Citação, Processo Físico Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. Classe Execução de Títulos 
Extrajudicial – Nota Promissória. Exequente: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A, 
Executado: JGF Comércio de Pidos e Revestimentos Ltda-me. Edital de Citação, prazo de 30 dias. 
Processo Nº 0013618-20.2012.8.26.0510. O(A) MM. Juiz de Direito da 2ºVC, do Foro de Rio Claro, 
Estado de SP. Dr(a) Joelis Fonseca, na forma da lei, etc. Faz saber a(a) JGF Comercio de Pisos e 
Revestimentos Ltda ME, CNPJ 08.233.555/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que lhe 
foi proposta uma ação de de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e 
Fomento Comercial S/A, CNPJ 67.915.785/0001-01, alegando em síntese: que é credora dos 
executados da importância de R$ 215.086,15, Em 20/08/ 2012 (atualizável á época do pagamento) 
representado pelo saldo de nota promissória e que,  sem qualquer justificativa, restou inadimpli d a. 
Valor da nota promoissória (R$ 2.500,00), vencimento á vista, emitida em 21. 05.2010 (fls, 29 dos 
autos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, com o prazo de 30(trinta) dias, pelo qual fica citado da ação, para pagamento, em três (03) 
dias, sob débito apresentado, ou seja, R$ 215.086,15 (duzentos e quinze mil, oienta e seis reais e 
quinze centavos) em 20/08/2012 (atualizável á epoca do pagamento), e seus  devidos acréscimos 
legais, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastarem para a quarantia do débito, podendo, 
ainda, oferecer embargos no prazo de quinze (15) dias, ficando fixos os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o débito e, e, caso de pagamento ao prazo assinado, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo de embargos, rexonhe cendo o crédito do exequente, o 
executado, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários, 
poderá requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao Mês, o não pagamento de qualquer das 
prestações implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao 
executado a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não paga, vedada a 
oposição de embargos. Referido edital será publicado e afixado na forma da lei. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, em caso em que lhe será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Rio Claro, aos 19 de Agostode 2019 

Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Proc. 0063426-16.2019.8.26.0100.  O Dr. SANG DUK KIM, 
Juiz de Direito da  7ª VC do Foro da Capital– S/P.  Faz Saber a   Bianca Boemer Fabbri RG Nº 
32.241.361-8, CPF Nº 334.695.948.13, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de 
Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 13.564,76 que deverá ser devidamente atualizado até a data 
do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP 11 de Dezembro de 2019 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0216284-13.2011.8.26.0100. O (A) MM. Juiz (a) de direito da 
31ºVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da lei, 
etc. Faz saber  a(o) Juscelino Duarte de Oliveira, RG MG Nº 16.150.294, CPF/MF Nº 083.652.736 -
40, que  V.A–RS,  C. E. A. E. S/A  ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Per 
das de Danos Materiais e Morais pelos motivos especificado nos autos. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e pub. na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de Prazo do Edital 20 dias. Processo Nº 0011815-24.2019.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Amaro Ferreira Dos Santos, CPF/MF SOB Nº 722.041.417-
04, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$31.693,05, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2020. 

BRASLACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA - EPP.  CNPJ
17.066.073/0001-89, situada à Rua Porto Alegre, nº 131 - Jardim Santa Marta,
Santana de Parnaíba, torna público que recebeu junto a Prefeitura de Santana de
Parnaíba, através do processo n° 426.985 - OS 122.972/19, Licença Prévia de Insta-
lação e Operação (LPIO) nº 045/20, para a atividade de Fabricação de de embalagens
de material plástico (Lacres em PVC), emitida em 03/01/2020 a título precário com
validade até 03/07/2020.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE n° 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18.12.2019
Local, Hora e Data - Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, 
São Paulo - SP, às 10h00 no dia 18 de dezembro de 2019, reuniram-se os acionistas. Convocação e 
Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em razão 
da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas 
na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa - Presidente Sr. Tadaaki 
Kurakake; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar acerca de: l) a nomeação dos 
Srs. Kuniaki Muraki, Nozomu Tsuji e Michiaki Kimura ao cargo de Diretores da Companhia; II) a 
renúncia da Sra. Akiko Yogo ao cargo de Diretora da Companhia. Deliberações: Após discussão da 
matéria da ordem do dia, as Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, l) a nomeação do Sr. 
Kuniaki Muraki, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte n° TSI 533112, expedido pelo 
Governo Japonês, RNM n° F219204L, inscrito no CPF sob o n° 243.414.358-09, com endereço comercial 
na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor, junto à 
matriz em São Paulo/SP; do Sr. Nozomu Tsuji, de nacionalidade japonesa, portador do Passaporte n° 
TK4007327, expedido pelo Governo Japonês, RNM n° V421306G, inscrito no CPF sob o n° 231.755.048-
09, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, para o 
cargo de Diretor, junto à matriz em São Paulo/SP; e do Sr. Michiaki Kimura, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte n° TS4243493, expedido pelo Governo Japonês, RNM n° F2160047, inscrito no 
CPF sob o n° 243.434.388-05, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, ressalvando-se que as efetivas nomeações e as posses dos indicados aos referidos 
cargos encontram-se condicionadas à liberação de Autorização de Residência pela Coordenação Geral 
de Imigração e obtenção do respectivo visto consular, nos termos da legislação vigente; e II) a aceitação 
da renúncia da Sr. Akiko Yogo ao cargo de Diretora da Companhia a partir da data de 16/09/2019, fazendo 
constar em ata o agradecimento do Sr. Presidente por seus préstimos à companhia. Encerramento - Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente 
ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake 
- Presidente da mesa; Tatsuya Taguchi - Secretário da mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 63.492/20-9 em sessão de 31/01/2020.

Fair Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 32.648.370/0001-26 - NIRE 35300313755

Extrato da Ata da Assembléia Geral 
Extraordinária de 27.11.2019

Data, hora, local: 27.11.2019, 16h. Sede Social, 
Alameda Santos, 1800 - 9º andar - São Paulo-SP. 
Presença: Representantes da única acionista. Mesa: 
Presidente: Caio Augusto Bastos Lucchesi. Secretário: 
José Lavia. Deliberações aprovadas: a autorização 
para que sejam fi rmadas procurações com o objetivo de 
conceder poderes de representação em relação a Fair 
Corretora de Câmbio S.A., na compra e venda de 
moeda, bem como o que mais se fi zer necessário para 
concretizações das operações realizadas perante as 
instituições bancárias, em especial, junto ao Banco Itaú 
Unibanco S.A.. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
27.11.2019. Caio Augusto Bastos Lucchesi - 
Presidente, José Lavia - Secretário. Acionista: Fair 
Participações S.A.. Caio Augusto Bastos Lucchesi e José 
Lavia - Diretores. JUCESP nº 630.258/19-3 em 
06.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data e horário: às 14h do dia 30/12/19. Local: sede social, na 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo/SP. Mesa: Presidente: 
Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. 
(“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do 
capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada a com-
provação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida 
lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Nelson da Silva Cardoso de Oliveira do cargo de 
membro do Conselho de Administração. Deliberações tomadas por unanimidade: os seguintes assuntos 
foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação da renúncia do Sr. Nelson da 
Silva Cardoso de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, RG 17.541.881-0 SSP/SP e CPF 131.262.138-98, 
com escritório na Cidade de São Paulo/SP,  na Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, do cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia. Os membros presentes na reunião agradecem toda 
a colaboração e o trabalho do Sr. Nelson da Silva Cardoso de Oliveira  durante seu mandato.  Lavratura e 
Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, 
em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. SP, 30/12/19. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; 
Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa. Acionistas Presentes: Mitsui & Co., Ltd, 
por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., por seus Diretores Sr. Taira 
Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Jucesp nº 62.836/20-1 em 30/01/2020.

O Indicador de Con-
fiança do Consumi-
dor mensurado pela 

Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) en-
cerrou o ano de 2019 com 
47,0 pontos. 

A escala do indicador varia 
de zero a 100, sendo que 
quanto maior o número, mais 
confiantes estão os consu-
midores. O dado alcançado 
no último mês de dezembro 
supera os 45,8 pontos ob-
servados no mesmo período 
de 2018. Já com relação a 
novembro de 2019, o número 
ficou praticamente estável 
(47,2 pontos). A percepção 
geral dos consumidores, tan-
to sobre a sua vida financeira 
quanto com a economia, per-
manece negativa, mas em um 
nível pouco mais otimista do 
que em períodos anteriores. 

Em cada dez brasileiros, 

Consumidores estão em nível pouco mais otimista do que em 
períodos anteriores.

Confiança do Consumidor 
encerra 2019 com 47,0 pontos

Ainda que não tenha deslanchado, a percepção dos consumidores brasileiros sobre o ambiente 
macroeconômico tem apresentado melhoras
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ão a condição como ‘boa’. A 
notícia positiva é que o per-
centual dos que avaliam a si-
tuação como ‘regular’ (47%) 
supera os que consideram 
a própria vida financeira 
‘ruim’ (38%), que diminuiu 
dois pontos percentuais em 
12 meses.

Na avaliação da econo-
mista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, a melhora 
gradual da percepção dos 
consumidores é resultado da 
reação econômica do país, 
mas como essa evolução se 
dá a passos lentos, a per-
cepção dos consumidores 
também cresce a um ritmo 
devagar e cauteloso. “Espe-
ra-se que com um cenário 
econômico mais estável, o 
brasileiro encontre razões 
para voltar ao consumo de 
forma mais confiante e co-
mece a pagar suas dívidas”, 
avalia a economista (AI/
CNDL/SPCBrasil).

seis (62%) avaliam como 
‘ruim’ o atual momento 
econômico do país - há um 
ano, esse número era 10 
pontos percentuais mais 
alto, alcançando 72% dos 
entrevistados. Já o percen-
tual de brasileiros que con-

sideram ‘bom’ o momento 
econômico atual avançou 
de 2% para 7%, um número 
ainda pequeno.  Outros 30% 
consideram regular.

Observando a própria 
vida financeira, apenas 14% 
dos consumidores avaliam 
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Como estimular 
o empreendedorismo 

entre os alunos?

A escola pretende 
formar cidadãos 
protagonistas de sua 
própria história e 
capazes de transformar 
a sociedade

Não é possível educar 
sem incentivá-los a se 
tornarem empreende-

dores. Pessoas com postura 
empreendedora enfrentarão 
durante a busca do sucesso 
diversas situações que testa-
rão suas emoções. A postura 
para lidar com estes cenários 
pode representar a diferença 
entre o sucesso e o fracasso 
do negócio e também pode 
fazer a diferença na vida 
pessoal do empreendedor.

Empreendedores devem 
saber que viver em sociedade 
é um mar de experiências 
positivas e negativas e eles 
devem buscar alternativas e 
encontrar soluções quando 
se deparam com problemas. 
O código do empreendedo-
rismo alicerça o processo de 
observação, dedução, indu-
ção, raciocínio esquemático. 
Esses códigos financiam as 
descobertas imediatas e nos 
dão subsídios para produzir 
soluções não vistas e saídas 
não enxergadas. 

Para ser empreendedor, é 
necessário irrigar o pensa-
mento crítico e aprender a 
pilotar a mente. Para ser um 
empreendedor, o estudante 
não pode apenas ter boas 
ideias. Ele precisa ser capaz 
de tirá-las do papel e fazê-las 
acontecer. De acordo com 
um estudo da consultoria 
McKinsey, no Brasil, 39% da 
população economicamen-
te ativa é dona do próprio 
negócio.

No Colégio Marista Arqui-
diocesano, em São Paulo, 
a Educação Financeira faz 
parte do aprendizado. As 
crianças aprendem que, ao 
pensar em economia, devem 
desenvolver boas atitudes. 
Para que isso ocorra, este 
tema deve sempre fazer parte 
das discussões com as crian-
ças, para desenvolverem a 

colaboração, a partilha e o 
consumo consciente.

Um exemplo é o valor 
que se dá ao estudo. Se 
dermos importância para os 
investimentos nos estudos, 
poderemos, um dia, ter uma 
profissão. Se nos dedicarmos 
para o que realmente gosta-
mos, o trabalho que fizermos 
para o próximo poderá nos 
trazer grande satisfação.

No Projeto de Intervenção 
Social, “Dinheiro para que 
te quero no mundo infantil e 
no futuro de gente grande”, 
produzido no Arquidioce-
sano por alunos do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, 
estimulamos a exploração, 
abordando as consequências 
do bom uso do dinheiro a 
longo prazo. É uma prática 
pedagógica Marista que pro-
move o diálogo, o protago-
nismo, permitindo entender 
as necessidades humanas e 
sociais, questioná-las e traçar 
caminhos para enfrentar as 
problematizações contem-
porâneas.

Nesta atividade, convida-
mos uma empresária empre-
endedora, proprietária de um 
hostel em São Paulo, para um 
bate-papo em sala de aula. Ela 
demonstrou aos estudantes 
como é bom empreender, 
ter sua própria empresa e 
os desafios de administrar 
o próprio negócio e gerar 
empregos.

Cada aula destinada ao 
Projeto faz com que as 
crianças tenham contato com 
diferentes realidades e adqui-
ram novos conhecimentos 
de como uma boa Educação 
Financeira pode impactar o 
futuro de forma positiva. As 
ações, diante das vivências 
oportunizadas pela atividade, 
fazem com que as crianças 
reflitam e interajam diante da 
possibilidade de se tornarem 
pessoas melhores, quando a 
questão envolve o valor dado 
às diversas possibilidades que 
o dinheiro proporciona.

(*) É docente do Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais do 

Colégio Marista Arquidiocesano, 
localizado em São Paulo. 

Regina Fátima Balderrama dos Reis (*)

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ANTONIO ROBERTO DE LASCIO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
13/06/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberto 
de Lascio e de Ivone Beraldo. A pretendente: JANAINA APARECIDA TERTULIANO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, 
data-nascimento: 03/06/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Selma Maria Tertuliano.

O pretendente: MARCOS MENEGHELLI GIROTTO, profissão: coordenador administrati-
vo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
13/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Girotto 
e de Maria Lydia Meneghelli Girotto. A pretendente: MARIA DE LOURDES VIEIRA 
MARINHO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Poranga, CE, data-
-nascimento: 05/04/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Marinho e de Maria do Socorro Vieira.

O pretendente: RAFAEL MELO ALVES, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Tuntum, MA, data-nascimento: 20/06/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira Alves e de Maria do Espirito 
Santo Melo. A pretendente: ELISÂNGELA DA SILVA MELO, profissão: camareira, esta-
do civil: solteira, naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 26/05/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Soares de Melo e de 
Severina Cristovão da Silva.

O pretendente: WILLIAN ALI SROUR, profissão: vendedor autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 14/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nasser Ali e de Maria Angela 
Batista de Sá Ali. A pretendente: TATIANE DA SILVA SANTOS, profissão: despachante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Moóca, SP, data-nascimento: 13/03/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Helio de Oliveira Santos 
e de Eliane da Silva.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Barra da Guabiraba, PE, data-nascimento: 15/02/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rodrigues da Silva e de Vitória 
Maria da Silva. A pretendente: DAMARIS MARTINS BORGES, profissão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/11/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Teixeira Borges 
e de Iva Martins de Castro Borges.

O pretendente: ANDREY TADEU ALVES, profissão: empresário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/03/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Elinewton Alves e de Rosa Maria Valentini Al-
ves. A pretendente: JÚLIA BOLOGNEZ DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 08/07/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco da Silva Filho e 
de Jaqueline Bolognez.

O pretendente: THIAGO GOMES PIEDADE, profissão: recreador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 27/09/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Piedade e de Ro-
sangela Gomes Piedade. A pretendente: JULIANA BATISTELA DE CAMPOS, profissão: 
Terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 22/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Sergio de Campos e de Rosana Batistela de Campos.

O pretendente: PEDRO SOARES DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Bananeiras, PB, data-nascimento: 18/12/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Soares da Silva e de Maria Lima de 
Sousa. A pretendente: VANEIDE TARGINO DA SILVA, profissão: auxiliar geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Bananeiras, PB, data-nascimento: 15/07/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Targino da Silva e de 
Maria do Livramento Nascimento da Silva.

O pretendente: ANDRÉ AGAR FEDERICO CARAMANTE, profissão: analista de 
segurança, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
-nascimento: 23/05/1979, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Carlos Caramante e de Julia Federico Caramante. A pretendente: AMANDA 
BRITO DE OLIVEIRA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nes-
ta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/08/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues de Oliveira e de Ivoneide Soares 
Brito de Oliveira.

O pretendente: LUCAS COIMBRA FERREIRA, profissão: enfermeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Joaquim Ferreira e de Elizélia 
Pereira Coimbra Ferreira. A pretendente: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA, profissão: 
consultora de RH, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
-nascimento: 12/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcelo Tadeu de Oliveira e de Marcia Venturini de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO CORTEZ, profissão: gerente técnico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Cortez e de Izabel Aparecida de Sales 
Cortez. A pretendente: PAMELA MELLONY MACEDO, profissão: gerente financeiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/01/1997, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ostílio Macedo 
e de Sandra Tania de Oliveira Macedo.

O pretendente: SAMUEL SILVA DOS SANTOS, profissão: adesivador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 22/12/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto dos Santos e de 
Marina da Silva dos Santos. A pretendente: NATANE FERREIRA ROCHA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
07/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Almerinda 
Ferreira Rocha.

O pretendente: CARLOS ROBERTO CREMONINI FILHO, profissão: corretor de imóveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caraguatatuba, SP, data-nascimento: 20/06/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Cre-
monini e de Irene da Conceição Cremonini. A pretendente: CARLA NERES GARÇON, 
profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, 
SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos José Garçon e de Andrea Neres Goulart Garçon.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS, profissão: operador de 
máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
20/01/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo 
Tadeu do Santos e de Marcia Moreira. A pretendente: SÁRA ADRIANA MENDONÇA 
DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: em Porto 
Calvo, AL, data-nascimento: 15/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Delzito Henrique da Silva e de Noemia Mendonça da Silva.

O pretendente: MARCOS RODRIGUES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 12/04/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Rodrigues da Silva e 
de Salvina Guedes da Silva. A pretendente: LARISSA GOMES RAMALHO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
27/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
de Araujo Ramalho e de Claudia Maria Gomes Silva Ramalho.
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

A folia antecipada está 
cada vez mais consoli-
dada em várias partes 

do país como uma espécie de 
“esquenta”. Alguns segmen-
tos já estão preparados para 
lucrar mais, agregar valor à 
marca e ter ideias criativas 
para atender ao aumento 
da demanda por produtos 
e serviços relacionados ao 
período. 

É o caso do segmento de 
fantasias e acessórios que 
nesta época do ano investe 
pesado para alavancar as 
vendas e, em muitos casos, 
até inicia suas operações 
nesta época. Os donos de 
pequenos negócios tradicio-
nalmente mais relacionados 
ao Carnaval, como por 
exemplo, alimentação e be-
bidas, turismo e transportes 
também não podem perder 
a chance de incrementar as 
vendas. Para isso, o Sebrae 
indica que o empreende-
dor esteja preparado para 
aproveitar o momento que 
aquece a economia de todo 
o país. 

O segmento de fantasias e acessórios investe pesado para 
alavancar as vendas. 

Carnaval aquece mercado 
de fantasias e acessórios

Enquanto alguns esperam ansiosamente pelo Carnaval para se divertir ou até mesmo descansar, outros 
estão focados em aproveitar a época para faturar
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o destaque aos produtos ou 
serviços relacionados à festa. 
Perceba se há algum item que 
poderia ser comercializado 
apenas nessa época do ano e 
coloque-o em evidência. Sai-
ba se diferenciar e aposte em 
embalagens personalizadas 
com alguma utilidade para 
a folia”, acrescenta. Apesar 
de trabalhar com figurinos 
e fantasias especiais para 
eventos, festas e teatro, a 
dona da loja Dreamland Ate-
liê, Mônica Dantas, também 
quer aproveitar o período 
para lucrar. 

“Vejo uma melhora no 
comércio com um todo, re-
flexo de uma economia que 
voltou a crescer. Somente 
no Carnaval, a expectativa é 
de aumentar os ganhos em 
50%”, avaliou. Para a folia, 
a loja investe na produção 
de fantasias mais clássicas, 
como palhaço, bailarina, 
baiana e de Carmem Miran-
da. A divulgação é focada 
nas redes sociais, de onde 
vem a maioria das vendas 
(AI/SEBRAE).

“Gostando ou não da festa, 
é hora de aproveitar a data 
para chamar atenção, de 
uma forma que atraia novos 
clientes, além de fidelizar os 
atuais consumidores. Esteja 
presente nas redes sociais, 
seja criativo, alegre, tenha o 
seu perfil sempre atualizado 
e principalmente, interaja 
com seus clientes. Além dis-
so, faça promoções de pro-

dutos específicos ou agregue 
serviços que tenham a ver 
com esse período, pensando 
em fidelizar a clientela, seja 
oferecendo algum bônus/
cupons promocionais para 
compras futuras ou até es-
tabelecendo parcerias com 
empresas complementares 
à sua”, recomenda a analista 
do Sebrae Hannah Salmen. 

“Também é importante dar 

Em 2019, o Brasil exportou 
um volume físico de café 
solúvel equivalente a 91,96 
mil toneladas, que corres-
pondem a aproximadamente 
4 milhões de sacas de 60kg. 
Tal performance constitui um 
novo recorde para o setor de 
café solúvel do Brasil, pois 
representou aumento de 7% 
em comparação com 2018, 
cujas exportações atingiram 
85,97 mil toneladas, volume 
equivalente a 3,72 milhões de 
sacas de 60kg. 

Esse recorde pode ser atri-
buído à reconquista de certos 
mercados compradores do 
café solúvel brasileiro que 
foram prejudicados em 2016 
e 2017, em decorrência da 
queda acentuada na produção 
de café conilon no ES, em fun-

ção de problemas climáticos, 
cuja espécie é matéria-prima 
utilizada na produção do café 
solúvel.   

Em 2019, os cinco maio-
res países importadores do 
solúvel brasileiro foram, em 
primeiro lugar, os EUA, com 
15,30 mil toneladas (16,6% do 
total exportado) – que equiva-
lem a 663 mil sacas de 60kg; 
Rússia, em segundo, com 8,90 
mil toneladas (9,7%) – 386 mil 
sacas de 60kg; na sequência, a 
Indonésia – 6,67 mil toneladas 
(7,3%) que correspondem 
a 289 mil sacas; em quarto 
colocado, o Japão, com 6,40 
mil toneladas (7%) – 277 mil 
sacas; e, por fim, a Argentina, 
com 5,64 mil toneladas (6,1%) 
que equivalem a 245 mil sacas 
(EmbrapaCafé).

EUA ainda é o maior 
importador de café solúvel

Canção de Raphael Gualazzi compete pelo prêmio principal.

O cantor e pianista italiano 
Raphael Gualazzi, vencedor 
da categoria “jovens” no Fes-
tival de Sanremo em 2011, 
voltou ao palco do Teatro 
Ariston com uma música 
sobre seu “sonho carioca”. 
A faixa, chamada “Carioca”, 
exibe influências latinas 
e conta a história de um 
homem desesperado para 
reencontrar uma mulher que 
mudou sua vida.

A canção começa falando 
sobre um “último beijo” e 
uma história que “foi um 
salto”. “Eu não sei cair; 
Vejo, no escuro, luzes de 
um local a dois passos de 
mim; Na fumaça, uma voz 
me sussurra ‘Vai, dance co-
migo’; Olhos escuros e pele 
carioca”, canta Gualazzi, em 
tradução livre.

“Talvez você seja o diabo; 
Mas parece mágica; Quanto 

tempo eu perdi; A vida quase 
me supera; Agora perma-
neço aqui; Que a cidade se 
apaga; Bastava um sonho 
carioca”, prossegue a mú-
sica. Além de se referir aos 
nascidos na cidade do Rio de 
Janeiro, a palavra “carioca” 
costuma ser usada na Itália 
para designar brasileiros 
em geral.

Gualazzi participa do 
Festival de Sanremo pela 
quarta vez e terminou a pri-
meira noite do concurso em 
sétimo lugar, de um total de 
12, segundo as notas dadas 
por um júri composto por 
300 pessoas.O festival vai 
até o próximo sábado (8). 
O vencedor será escolhido 
por uma combinação entre 
os votos do júri (33%), dos 
jornalistas (33%) e dos 
telespectadores (34%) - 
(ANSA).

Música no Festival de Sanremo 
exalta ‘sonho carioca’

ANSA

www.netjen.com.br
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