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“Os homens se 
assemelham aos 
vinhos: a idade 
estraga os maus e 
melhora os bons”. 
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +1,06% Pontos: 
61.767,21 Máxima de +1,51% : 
62.039 pontos Mínima estável: 
61.120 pontos Volume: 8,94 
bilhões Variação em 2016: 
42,49% Variação no mês: 5,83% 
Dow Jones: +0,22% Pontos: 
18.138,38 Nasdaq: +0,02% 
Pontos: 5.214,16 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2019 Venda: R$ 
3,2027 Variação: +0,61% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,27 Venda: 
R$ 3,37 Variação: +0,1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1858 Venda: 
R$ 3,1864 Variação: -0,69% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1700 Venda: R$ 3,3370 Va-
riação: -0,09% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,85% ao 
ano. - Capital de giro, 15,26% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.255,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,16% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 128,000 
Variação: -0,27%.

(novembro) Cotação: R$ 3,2175 
Variação: +0,75% - Euro Compra: 
US$ 1,0975 (às 17h35) Venda: US$ 
1,0975 Variação: -0,72% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5120 
Venda: R$ 3,5140 Variação: 
-0,11% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,4600 Venda: R$ 3,6900 
Variação: -0,35%.

turo: +1,07% Pontos: 63.065 
Máxima (pontos): 63.310 Míni-
ma (pontos): 62.650. Global 40 
Cotação: 913,765 centavos de 
dólar Variação: +0,57%.

A Confederação Na-
cional da Indústria 
(CNI) informou na 

sexta-feira (14) que, diante 
da melhora das expectativas 
de empresários e consumi-
dores e dos sinais de que 
o país começa a superar a 
crise, as estimativas sobre 
o desempenho da economia 
este ano foram revisadas. As 
novas previsões indicam que 
o Produto Interno Bruto (PIB 
– a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país) enco-
lherá 3,1% em 2016, menos 

     

CNI revisa números da 
economia: PIB recuará 
3,1% e não mais 3,5%

veis” para reverter o quadro 
de desequilíbrio fi scal, esta-
bilizar a economia e levar o 
país a um ritmo mais elevado 
de crescimento. “O máximo 
de esforço político deve ser 
direcionado à aprovação tem-
pestiva e substantiva dessas 
medidas” (ABr).

do que os 3,5% estimados no 
segundo trimestre.

O PIB industrial, com queda 
de 3,7%, liderará a retração 
da economia. Será o segundo 
ano consecutivo de redução 
da economia brasileira e o 
terceiro de queda no PIB 
industrial, informou a CNI. 
A previsão para os investi-
mentos é de queda de 11%, 
inferior aos 13,9% estimados 
no segundo trimestre. O con-
sumo das famílias encolherá 
4,6%, menos do que os 4,8% 
previstos anteriormente, diz 

o Informe Conjuntural do 
terceiro trimestre .

Para a CNI, os principais 
sinais de recuperação da 
economia são o aumento da 
confi ança dos empresários, o 
crescimento do superávit co-
mercial e o ajuste dos estoques 
aos níveis planejados por em-
presários. O saldo comercial 
brasileiro deve alcançar US$ 
50 bilhões este ano, muito mais 
do que os US$ 19,7 bilhões de 
2015. Além disso, observa a 
CNI, a conclusão do processo 
de impeachment e a posse de 

um governo que mudou os 
rumos da política econômica 
contribuem para a mudança 
do cenário.

“Ainda que a exata dimensão 
temporal do ajuste fi scal de 
longo prazo não esteja defi -
nida, a mudança de enfoque 
reverteu expectativas, com 

refl exo favorável na confi ança 
dos agentes”, diz o Informe 
Conjuntural. “Com isso, a 
confederação destaca que 
a aprovação do projeto que 
limita o crescimento do gasto 
público federal (PEC 241) e 
a reforma da Previdência são 
“absolutamente indispensá-

O PIB industrial, com queda de 3,7%, liderará a retração da economia.

O governo do estado de 
São Paulo convocará 20,9 mil 
professores aprovados em um 
concurso realizado em 2013. 
Os convocados vão substituir 
os professores que atualmente 
trabalham em regime temporá-
rio. De acordo com o governa-
dor Geraldo Alckmin, não há 
falta de professores no estado, 
mas nem todos os profi ssionais 
que estão trabalhando no mo-
mento são concursados. 

“Nenhum estado tem [so-
mente concursados], até por-
que tem um processo muito 
dinâmico. Nos anos iniciais, por 
exemplo, temos tido menos alu-
nos, é a mudança demográfi ca. 
O Brasil, que era um país jovem, 
hoje é um país maduro”, disse 
Alckmin. Ao comentar a reivin-
dicação de reajuste salarial da 
categoria, o governador citou o 
problema da queda de arreca-
dação. “Daremos o aumento o 

mais rápido possível, estamos 
monitorando a arrecadação”, 
afi rmou o governador.

Ele disse que a questão 
orçamentária está sendo per-
manentemente avaliada e 
lamentou que, em setembro, o 
estado tenha sofrido perda de 
mais de R$ 1 bilhão, compa-
rativamente à previsão da lei 
orçamentária.

O secretário estadual da 
Educação, José Renato Nalini, 
considerou “legítima, justa e 
compreensível” a reivindicação 
dos professores. “Ninguém tem 
‘atormentado’ mais os setores 
técnicos do governo do que o 
secretário da Educação. É por 
isso que os professores estão 
acreditando que haja alguma 
perspectiva. Temos que cons-
tatar: isso é uma tragédia. É 
que a arrecadação do ICMS, 
a maior receita paulista, cai 
aceleradamente” (ABr).

Elefantas voltam à 
natureza

Duas elefantas que antes 
eram atração de circos vol-
taram à natureza na última 
quinta-feira (13), em Mato 
Grosso. Elas inauguraram o 
primeiro santuário de elefantes 
da América Latina, localizado 
na Chapada dos Guimarães, a 
65 km de Cuiabá. Maia e Guida 
chegaram ao santuário e pas-
saram dois dias no Centro de 
Tratamento Médico. As duas 
elefantas foram confi scadas de 
um circo na Bahia e viviam há 
seis anos em Paraguaçu, no sul 
de Minas Gerais. 

Maia, que tem cerca de 44 
anos, e Guida, de 42 anos, 
terão cuidado de veterinários. 
“Sociedades ao redor do mundo 
estão começando a perceber a 
traumas que causaram esses 
animais”, disse Scott Blais, 
um americano que já havia 
colaborado com uma iniciativa 
parecida nos Estados Unidos 
e ajudou a fundar o santuário.

Blais e sua esposa estão há dois 
anos no Brasil, devido à grande 
quantidade de terra e a necessi-
dade de encontrar um lugar para 
elefantes na América Latina. Há 
uma estimativa de que mais de 50 
elefantes que vivem cativeiros na 
América do Sul possam habitar 
o local (AE).

São Palo - Responsável por 
articular a aliança do PSD com 
o PMDB para a candidatura de 
Marta Suplicy e Andrea Matara-
zzo à Prefeitura de São Paulo, o 
ministro e ex-prefeito Gilberto 
Kassab afi rmou que vai dar sua 
contribuição para o prefeito 
eleito, João Doria, durante a 
gestão do tucano a partir do ano 
que vem. “Estou à disposição 
para ajudá-lo. Ele terá minha 
contribuição para que possa 
executar os seus projetos na 
cidade”, disse Kassab, funda-
dor e líder nacional do PSD, 
após participar de evento em 
São Bernardo do Campo.

Kassab reforçou que não fazia 
referência de seu apoio a even-
tuais indicações de nomes para 
compor o governo do tucano. 
“É a contribuição que posso dar 
como pessoa, como cidadão. 
O partido (PSD) não vai criar 
nenhum obstáculo, os vereado-
res têm sua autonomia e tenho 
certeza que os bons projetos 
para a cidade serão apoiados 
pelos nossos vereadores”, 

Ministro e ex-prefeito

Gilberto Kassab.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse na 
sexta-feira (14) que a redução 
de preços da Petrobras em suas 
refi narias é favorável do ponto 
de vista da infl ação, mas que 
o refl exo no preço aos con-
sumidores será decidido pela 
empresa, e não pelo governo. 
Meirelles enfatizou que a esta-
tal de petróleo brasileira é uma 
empresa autônoma.

“O importante agora é que 
a Petrobras fi xe seus preços e 
não há dúvida que, nesse caso 
específi co, é favorável do ponto 
de vista da infl ação. Mas isso é 
uma decisão clara da Petrobras, 
autônoma. É uma das caracte-
rísticas mais importantes agora 
dessa política econômica, que 
é respeitar a realidade”, disse 
Meirelles na saída de reunião 
com a presidente do STF, Cár-
men Lúcia.

O ministro disse ainda que 
a Petrobras tem que seguir 
tendo responsabilidade com 
seus acionistas e com o país, 
no sentido de ser uma empresa 
viável, que cumpre com suas 
obrigações, entre elas a de 
exploração e refi no de petróleo 

Ministro da Fazenda Henrique Meirellis, fala com a Imprensa.

Roda Viva
A presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia, estará no centro do 
Roda Viva nesta segunda-feira (17), 
ao vivo, a partir das 22h00. A ministra 
falará sobre como a Corte máxima 
do País tem interpretado a Constitui-
ção e o combate à corrupção, além 
de outros assuntos. O programa é 
apresentado por Augusto Nunes, 
que conta com uma bancada de 
entrevistadores e a participação fi xa 
do cartunista Paulo Caruso.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Curitiba 
informou ao juiz Federal Sér-
gio Moro, responsável pelos 
processos da Operação Lava 
Jato, que o acordo de delação 
premiada do engenheiro Zwi 
Skornicki foi homologado 
pelo STF. Skornicki atuava 
como representante no Brasil 
do estaleiro Keppel Fels, de 
Cingapura, que tinha contra-
tos com a Petrobras. Além 
do documento que informa a 
homologação, o MPF anexou 
a decisão do ministro do STF 
Teori Zawascki, que aceita o 
procedimento.

A delação de Skornicki tem 
24 termos de depoimento 
onde são citadas pessoas com 
foro privilegiado. Segundo 
a PGR, os depoimentos têm 
relação com a Operação Lava 
Jato e, mais especifi camen-
te, com dois inquéritos que 
tramitam no STF. Uma das 
ações foi recentemente des-
membrada e teve o nome do 
ex-presidente Lula incluído 
entre os investigados. Como a 
delação cita pessoas com foro 
privilegiado, o documento foi 
enviado ao STF. 

Skornicki terá de esclarecer

os esquemas criminosos

que conhece.

Arquivo/ABr
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Queda no preço fi nal da 
gasolina depende da Petrobras

bilhões pelo governo, o ministro 
disse que é possível chegar a esse 
valor, mas que, até agora, o total é 
de cerca de R$ 8 bilhões, confor-
me divulgado recentemente no 
Relatório de Receitas e Despesas. 
“Portanto, existe sim esse valor 
de declarações já apresentadas, 
como consequência existe essa 
arrecadação de mais de R$ 8 
bilhões, mas é necessário dizer 
que caso haja mudança [na lei] 
haverá uma mudança nesse nú-
mero. Vamos ver se é para menor 
ou para menor” (ABr).

em circunstâncias adequadas. 
Sobre o acordo para a votação 
de mudanças na Lei da Repa-
triação, Meirelles disse que, 
apesar da falta de acordo esta 
semana, o governo está discu-
tindo a proposta com governa-
dores, com as bancadas e os 
partidos políticos com grande 
possibilidade do assunto ser 
votado na semana que vem.

Perguntado sobre a arrecada-
ção com a repatriação de bens 
não-declarados no exterior, 
estimada inicialmente em R$ 12 

Alckmin convoca 20 mil 
professores concursados

Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Kassab: Doria terá 
minha contribuição 
para projetos em SP

afi rmou o ministro. A legenda 
do ex-prefeito elegeu quatro 
vereadores para a composição 
da Câmara a partir de 2017.

Perguntado sobre o desem-
penho da aliança que articulou, 
derrotada logo no primeiro 
turno, Kassab evitou apontar o 
que provocou a queda de Marta 
e Matarazzo durante o processo 
. “Tivemos uma eleição, numa 
eleição ganha um. Ganhou o 
João Doria”, disse (AE).

Supremo homologa 
delação de Zwi Skornicki

Pelo acordo fi rmado, Skor-
nicki deverá pagar multa de 
US$ 23,80 milhões.

O documento prevê também 
que ele terá pena máxima de 15 
anos de prisão. Na colaboração 
com a Justiça, o engenheiro 
terá de esclarecer os esquemas 
criminosos que conhece, falar 
a verdade e cooperar com o 
MPF quando solicitado. Ele 
deve ainda renunciar a bens 
em favor da Justiça, “de forma 
irrevogável e irretratável”, por 
se tratar de “produtos e/ou 
proveitos de crimes”. Entre 
esses bens estão, por exemplo, 
obras de arte (ABr).

Brasília - O processo de de-
marcação da Terra Indígena 
Morro dos Cavalos, localizada 
em Santa Catarina, foi parar 
no STF. A comunidade de 44 
famílias de indígenas guarani 
protocolou uma petição na 
corte, para contestar uma ação 
do governo do Estado de Santa 
Catarina, que tenta anular o 
processo de demarcação da 
área.

O processo já se arrasta há 
23 anos. A terra indígena, 
que abrange 1.988 hectares, 
está localizada no municí-
pio de Palhoça, a 30 km de 
Florianópolis. Em 2008, o 
Ministério da Justiça publicou 
uma portaria declaratória, 
na qual reconhecia Morro 
dos Cavalos como terra de 
ocupação tradicional guara-
ni. A conclusão do processo 
dependia apenas da homo-
logação pela Presidência da 

República. Em 2014, porém, 
o governo catarinense entrou 
com uma ação para derrubar 
o processo. 

O argumento usado pelo 
governo estadual é o chamado 
“marco temporal”. Por esse 
critério, os índios só teriam 
direito à terra reivindicada caso 
estivessem nela em 5 outubro 
de 1988, data da promulgação 
da Constituição. Esse disposi-
tivo foi usado pelo Supremo no 
julgamento da terra indígena 
Raposa Serra do Sol, em Rorai-
ma, fi nalizado em 2013. 

Na época, fi cou decidido que 
a decisão valeria apenas àque-
le caso e não era “vinculante”, 
ou seja, não tinha aplicação 
obrigatória em outros julga-
mentos. Na prática, porém, 
o “marco temporal” passou 
a ser utilizado como critério 
para tentar anular outras de-
marcações (AE).

Indígenas vão ao Supremo 
por demarcação de terra



Mario Enzio (*)

Ignorância

Atitudes sem qualquer 

consciência, em geral 

demonstram de quem 

não está a par da 

existência de algo 

além do que consegue 

enxergar. Falta de 

conhecimento, afi nal.

Em tempos de muita 
informação, cabeças 
ficam desconectadas 

do foco, e o desafio é tentar 
entender o que se passa 
no terreno do vizinho sem 
criticá-lo por qualquer mo-
tivo. Espero não estarmos 
caminhando para uma so-
ciedade em que as pessoas 
estejam cada vez menos pre-
paradas para compreender a 
crítica construtiva daquela 
destrutiva.

Em que agredir com pala-
vras ou textos jornalísticos 
seja menos incoerente do 
que agredir com trancos, 
tapas, pitombas ou sopapos. 
Não estou para defender a 
institucionalização do crime 
que acomete as hordas polí-
ticas, mas não aceito que se 
parta para a agressão quan-
do queremos viver em uma 
sociedade pluralista e capaz 
de aceitar todos os seus tipos 
de pessoas. 

Como o ocorrido com um ex-
deputado sendo agredido por 
uma mulher num aeroporto, 
não se pode negar que temos 
que aprender a conviver uns 
com os erros dos outros, que 
para mim é a máxima da de-
mocracia. 

Assim funciona o sistema, 
se um dia elejo alguém que 
se sai como o pior dos man-
datários, terei que aceitá-lo 
até que seu mandato expire. 
Nada mais coerente, já que 
da próxima vez, não devo 
cometer o mesmo erro. E, 
assim caminha a humanidade, 
de erro em erro, de acerto em 
acerto, vamos buscando os 
meios de nos conhecermos 
e nos irmos aperfeiçoando as 

relações. E, por conseguinte, 
as instituições.

Quando partimos para a 
agressão, querendo fazer 
justiça com as próprias mãos, 
estamos encarando que as 
instituições que estão para nos 
servir, não estão sendo efi ca-
zes e efi cientes. Nesse sentido, 
estamos agindo como se não 
funcionassem a contento. E 
perdemos a razão, agimos de 
maneira ignorante. 

Desprezamos o que estamos 
tentando construir como uma 
sociedade, de fato e de Direito, 
sem que sejamos responsáveis 
por aqueles atos.  Aí é que 
mora o perigo. Sim, porque 
quando queremos tomar a lei 
em nossas mãos, agimos sem 
conhecimento de todas as 
partes que estão envolvidas no 
processo. Isso é querer voltar 
ao estado de barbárie. 

E, para completar e compli-
car ainda mais esses cenários 
sociais, as tais redes que se 
ligam na internet, auxiliam, 
contribuem e proliferam essa 
enxurrada de contra informa-
ções ignorantes para que esse 
estado latente de desumani-
dade seja perpetuado. Onde 
o que é uma mentira passa a 
ser quase verdade, que não 
se pode checar sua origem, 
já que é mais fácil acreditar 
no que uma plataforma bem 
desenhada, estruturada, que 
está sendo mediada por um 
provedor que não deveria 
levantar suspeita. Isso é o que 
se supõe, para uma grande 
maioria, infelizmente.

Ou seja, atos de discórdia, 
de brigas, ofensas, passam 
a ser veiculados como se a 
vida fosse festejada, aceita 
e manipulada por aqueles 
sádicos, cruéis e desumanos 
que gostam de sentir prazer 
com o sofrimento dos outros. 
Não que sejam só ignorantes, 
como se analisa.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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O desemprego é citado 
por 38% dos entrevis-
tados no levantamento 

“What Worries the World” (O 
que preocupa o mundo) e li-
dera o ranking de apreensões. 
Completam a lista de temores 
globais a corrupção política e 
fi nanceira (34%), a pobreza 
(33%), a violência (31%) e a 
saúde (22%). A média global é 
puxada por países como a Espa-
nha, onde 70% dos entrevista-
dos mencionam o desemprego 
como a maior preocupação, 
além de Itália (66%) e Coréia 
do Sul. 

No Brasil, a ordem de pre-
ocupações é inversa à média 
global, com a saúde no topo das 
apreensões: metade dos brasi-
leiros ouvidos no levantamento 
mencionam a saúde pública 
como sua principal preocupa-
ção. O percentual coloca o país 
como o segundo país mais afl ito 
com esse tema, atrás apenas da 
Hungria (59%).

Jovens em centro de empregos em Londres; desemprego é maior 

preocupação no mundo, diz estudo.

Os Estados Unidos atingiram na madruga-
da da última quinta-feira (13), com mísseis 
Tomahawk, três postos de radar no Iêmen, 
na costa do mar Vermelho, controlados por 
rebeldes xiitas houthis. Segundo o Pentágono, 
a ação foi uma resposta a um ataque realizado 
dias antes contra um navio de guerra norte-
americano que navegava pela região. 

Os disparos foram autorizados pessoalmente 
pelo presidente Barack Obama, sob recomen-
dação do secretário de Defesa Ash Carter. Essa 
foi a primeira ação de fogo dos Estados Unidos 
na guerra civil no Iêmen, que já dura mais de 
um ano e meio e matou mais de 10 mil pessoas. 
Até agora, Washington havia se limitado a dar 
assistência logística à coalizão liderada pela 
Arábia Saudita contra os houthis.

O confl ito atual no país árabe teve início nos 
primeiros meses de 2015, com uma insurreição 
dos houthis, de orientação xiita, apoiada pelo 
Irã. Alegando serem vítimas de discriminação 
por parte do presidente Abd Rabbo Mansour 
Hadi, eles defl agraram uma revolta e tomaram 
parte do país, incluindo a capital Sanaa. Isso 

motivou a reação das monarquias sunitas da 
Península Árabe, que, lideradas pela Arábia 
Saudita e com apoio dos EUA, formaram uma 
coalizão para combater os houthis. 

Desde então, o Iêmen convive com bombar-
deios quase diários e uma divisão que parece 
longe de ter fi m. Para piorar, o país abriga uma das 
células mais ativas da Al Qaeda e vê o aumento 
da infl uência do grupo terrorista Estado Islâmico 
(EI). O primeiro ataque direto promovido pelo 
Pentágono pode agravar a situação, já que o Irã 
enviou dois navios de guerra ao Golfo de Áden 
após a ação da Marinha norte-americana.

Segundo o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (Acnur), a crise no 
Iêmen já fez mais de 180 mil pessoas deixarem 
o país, 51 mil delas fugindo para o vizinho Omã, 
e 39 mil, para a Arábia Saudita.

Contudo, muitas também se arriscam a cruzar 
o Golfo de Áden com destino ao Chifre da Áfri-
ca, principalmente Djibuti (36 mil) e Somália 
(33 mil). É dessa região que sai boa parte das 
pessoas que atravessam o Mediterrâneo rumo à 
Itália para pedir refúgio na Europa (ANSA).

O Iêmen convive com bombardeios quase diários e uma divisão que parece longe de ter fi m.

Jungmann confi rma 
envio de tropas 
federais ao Rio

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, confirmou o envio 
de tropas federais e de militares 
para o estado do Rio de Janeiro, a 
pedido do governador, Francisco 
Dornelles. Os detalhes do início 
das atividades e o contingente que 
vai reforçar o patrulhamento da PM 
ainda estão sendo defi nidos com as 
autoridades estaduais.

“Nesse momento, estamos 
analisando com outros órgãos e 
ministérios a resposta a ser dada, 
mas o presidente Temer nos per-
mite antecipar que sim, vamos 
procurar, de alguma forma, apoiar 
os esforços do Rio de Janeiro, no 
que diz respeito à segurança”, 
afi rmou o ministro.

O secretário de Segurança Públi-
ca do Rio de Janeiro, José Mariano 
Beltrame, que está de saída do 
cargo, defendeu a ajuda de órgãos 
federais, citando as Forças Arma-
das, para estabelecer o controle em 
áreas hoje confl agradas. Depois de 
10 anos no cargo, Beltrame deixa 
a secretaria reconhecendo limita-
ções no projeto das UPPs.

Dando destaque para a situação 
no Rio, que contou com tropas 
federais para conter onda de vio-
lência durante o primeiro turno 
das eleições, o ministro também 
revelou que o estado está no “topo 
das preocupações” do governo 
federal e terá destaque em um 
plano de segurança preparado sob 
coordenação do ministro da Casa 
Civil, Eliseu Padilha (ABr).

PF faz operação contra 
esquema de fraudes 
nos Correios

A Polícia Federal defl agrou em 
São Paulo a Operação Mala Direta 
com o objetivo de desarticular 
esquema de fraudes no envio 
de mercadorias pelos Correios, 
envolvendo funcionários con-
cursados da empresa. Foram 
cumpridos nove mandados de 
prisão, três mandados de condu-
ção coercitiva e 19 mandados de 
busca e apreensão, na capital e 
na Grande São Paulo. As inves-
tigações começaram em junho 
de 2015, depois de a área de 
segurança da EBCT denunciar 
um sistema paralelo e clandestino 
de postagens, usando a estrutura 
dos Correios, mas desviando os 
valores para outras empresas.

“A fraude começava com a 
recepção das correspondências 
e encomendas em sistema seme-
lhante ao padrão, mas, ajustados 
com as empresas fraudadoras, 
os funcionários envolvidos no 
esquema adulteravam as pesa-
gens, suprimiam listas de fatu-
ramento, inseriam dados falsos 
nos sistemas de informações 
e ainda adicionavam as cargas 
clandestinas na distribuição dos 
Correios, gerando um prejuízo 
estimado de R$ 147 milhões, em 
dois anos”, informou a PF.

A pedido da PF, os investigados 
tiveram todos os bens bloqueados 
pela Justiça. Eles responderão, 
na medida de suas participações, 
pelos crimes de corrupção passi-
va, corrupção ativa e associação 
criminosa, com penas que variam 
de 1 a 12 anos de prisão (ABr).

Apenas uma em cada seis 
crianças com menos de 2 anos 
recebe alimentos em quanti-
dade e diversidade sufi cientes 
para a idade, o que deixa as 
restantes em risco de danos 
físicos e mentais irreversíveis. A 
conclusão é de um relatório do 
Unicef, divulgado na sexta-feira 
(14). “Os bebês e as crianças 
pequenas têm maior necessi-
dade de nutrientes do que em 
qualquer outra fase da vida. Mas 
milhões de crianças pequenas 
não desenvolvem todo o seu 
potencial físico e intelectual 
porque recebem pouca comida 
e demasiado tarde”, disse Fran-
ce Begin, conselheira sênior 
para os assuntos de Nutrição 
da Unicef. 

Ela alerta que “uma nutrição 
defi ciente em uma idade tão 
tenra causa danos mentais e 
físicos irreversíveis”. O relató-
rio mostra um mundo em que 
uma dieta saudável está fora do 
alcance da maioria. Os dados 
revelam que a introdução tardia 
de alimentos sólidos, o número 
reduzido de refeições e a falta 
de variedade de alimentos 
são práticas generalizadas no 
mundo, privando as crianças de 
nutrientes essenciais quando o 
cérebro, os ossos e o físico deles 
mais precisam.

O relatório mostra um mundo em que uma dieta saudável está 

fora do alcance da maioria.
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Desemprego é a maior 
preocupação global

O desemprego é o assunto que mais preocupa a população de 25 países, mostra uma pesquisa global 
de Ipsos

registrado no Peru, onde 74% 
dos entrevistados citaram a 
violência como seu principal 
temor. México (60%) e Argenti-
na (56%) completam o ranking. 
O terrorismo não fi gurou entre 
as cinco maiores preocupações 
do estudo, embora seja a maior 
preocupação em países que 
enfrentaram ataques recentes: 
Turquia (76%), França (55%), 
Israel (45%), Bélgica (38%) e 
EUA (35%).

A pesquisa foi realizada nos 
países Austrália, Arábia Sau-
dita, África do Sul, Alemanha, 
Bélgica, Brasil, Canadá, China, 
Coréia do Sul, Espanha, Esta-
dos Unidos, França, Hungria, 
Índia, Israel, Itália, Japão, Méxi-
co, Peru, Polônia, Reino Unido, 
Rússia, Suécia e Turquia. O 
levantamento ouviu 18.014 nos 
países citados acima entre 26 de 
agosto e 9 de setembro.

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

Os outros tópicos que afl igem 
os brasileiros são violência 
(48%), corrupção (45%), de-
semprego (43%) e educação 
(30%). Apesar de o desempre-
go fi gurar como a quarta maior 
preocupação dos brasileiros, 
esse foi o tema que registrou a 

maior alta entre os cinco assun-
tos listados acima, saltando de 
apenas 10% em março de 2015 
para 43% setembro de 2016.   

Nos países latino-americanos, 
a violência ocupa o topo das 
preocupações. O maior nível 
de apreensão com o tema foi 

Entenda a guerra civil que 
já matou 10 mil no Iêmen

Só uma em cada seis crianças até 2 
anos recebe nutrientes sufi cientes

Com efeito, embora os ali-
mentos sólidos devam ser 
introduzidos a partir dos 6 
meses de idade, um terço de 
todas as crianças no mundo só 
começa a comê-los demasiado 
tarde e um em cada cinco bebês 
só começa a receber alimentos 
sólidos após os 11 meses. Ape-
nas 52% das crianças entre 6 
e 23 meses recebem o número 
mínimo de refeições diárias 
para a sua idade e a diversidade 
alimentar é outro problema: 
menos de metade das crianças 
recebe diariamente alimentos 
de pelo menos quatro grupos 
diferentes.

Segundo os dados, apenas 
45% dos 140 milhões de bebês 
que nasceram em 2015 foram 
amamentados na primeira hora 
de vida, como é recomendado. 
Tornar os alimentos nutritivos 
mais baratos e acessíveis para 
as crianças mais pobres exige 
investimentos consistentes e 
direcionados por parte dos go-
vernos e do setor privado. “Não 
podemos permitir falhas nesta 
luta para melhorar a nutrição 
das crianças. A sua capacidade 
de crescer, aprender e con-
tribuir para o futuro dos seus 
países depende disso”, concluiu 
France Begin (Ag. Lusa).
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Empreendedor sustentável 
também precisa descansar

Quando falamos em 

sustentabilidade muitos 

signifi cados estão 

inseridos neste contexto

Meio ambiente, salvar 
o planeta, onda ver-
de, reciclagem, tripé 

sustentável, desenvolvimento 
sustentável, enfi m, a susten-
tabilidade está sendo utilizada 
em qualquer momento, local, 
empresa, produto ou frase. Já 
começamos a sentir um certo 
desgaste para este termo e 
usos inadequados para uma 
palavra que está “na moda”. 
Depois da COP 21, encontro 
de 195 países em Paris, em 
dezembro de 2015, vimos que 
alguns deles começaram a se 
comprometer com o tema do 
aquecimento global e os outros 
milhares de assuntos referen-
tes ao ambiente. 

Dizem que este movimento 
verde não é somente verde, 
mas também um movimento de 
pessoas e do planeta. Sim, este 
termo é importante e está em 
voga, mas nunca deve sair da 
pauta. A ONU, como exemplo 
de mobilização para o tema, 
por meio dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
está buscando 17 tópicos para 
que as pessoas, governos e 
empresas possam, até 2030, 
se unir e vencer problemas 
referentes à pobreza, fome, 
desigualdade, degradação, 
vida na água, energia limpa, 
entre outros.

Esta é uma luta não somente 
pelo ambiente, mas também 
pelo ser humano e a sua con-
vivência com os outros seres 
vivos neste planeta. Porém, es-
tes tais de seres pensantes que 
buscam algo nesta sociedade, 
precisam aprender a trabalhar 
inicialmente consigo antes de 
querer salvar o planeta. Não 
é frase de autoajuda, mas sim 
uma máxima que não vemos 
sendo praticada no dia a dia, 
talvez somente nos “posts” das 
mídias sociais: “se você quer 
mudar ao mundo, antes de tudo 
comece você esta mudança 
para o bem”, uma das frases 

de Gandhi, parte do seu legado 
ao mundo.

Começar a pensar em você é 
fundamental! Pensar nas suas 
próprias mudanças e melhorias, 
mas não só para ganhar mais 
dinheiro, poder ou fama, mas 
sim para ser mais verdadeiro 
com você mesmo. Fazer o que 
realmente faz sentido para você 
com consciência e com “pé no 
chão”. Não é nenhum artigo do 
tipo “largue tudo e vá atrás do 
seu sonho sem pensar”, mas sim 
“respire fundo, analise o que 
faz sentido para você, os seus 
potenciais e sonhos”. E vá em 
frente! Sempre com muita ética. 
O mundo agradece e fl orescerá 
ainda mais com isso. 

Tem muito palestrante, arti-
culista e escritor que escreve 
vários passo a passo para este 
encontro consigo mesmo. 
Leia todos e veja qual faz mais 
sentido. Se não quiser ler ou 
assistir a uma palestra, refl ita 
com seus amigos e pessoas 
que realmente gostem de você. 
Principalmente um mentor ou 
alguém que você admira, ou 
que tenha mais experiência. 
Veja o estilo de vida dele e 
avalie se te agrada.

Esta parte da vida não é fácil. 
Estudar, entender e ter cons-
ciência é difícil, pois vivemos 
numa sociedade na qual temos 
cada vez menos temos tempo de 
refl etir. Tudo é somente em al-
guns caracteres, posts, imagens 
ou três segundos de um frame 
de fi lme. Refl etir sobre o seu 
eu para depois ajudar a mudar 
as coisas no seu entorno, isso 
ajudará a mudar o mundo.

Ufa! Só de pensar já dá um 
certo desespero... Coisas de 
começo de ano. Por isso, é 
importante que o empreen-
dedor tenha um tempo para 
si e limpe sua mente. Prepare 
para ser este empreendedor 
da sua vida de uma maneira 
sustentável.

(*) - É sócio-diretor da iSetor, 
professor da graduação e MBA
da ESPM, idealizador e diretor

da Associação Brasileira
dos Profi ssionais de

Sustentabilidade e palestrante
(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

A - Medicina do Trabalho 
A Associação Paulista de Medicina do Trabalho realiza no próximo sábado 
(22), sua Jornada Científi ca de Medicina do Trabalho, com webtransmis-
são. Haverá uma série de debates a respeito de questões conceituais e 
experiências de sucesso ligadas à gestão integral e integrada da saúde dos 
trabalhadores, especialmente quanto à articulação das ações assistenciais 
e ocupacionais. Também estará em pauta outro problema enfrentado 
pelos médicos do trabalho cada vez com mais frequência: o acúmulo 
de funções. Tratará ainda de conceitos básicos da relação assistencial 
e ocupacional, propostas efi cazes sobre a integração destes campos da 
ciência, entre outros pontos. Outras informações no tel. 3188-4252 ou 
(www.apm.org.br/eventos.aspx).

B - Projetos Inovadores 
A aceleradora Sevna Seed está com inscrições abertas para o terceiro ciclo 
de seu programa de aceleração de startups. Fundada por empresários 
com atuação nacional na área de TI, busca empreendedores que possuam 
um projeto de startup de base tecnológica, mesmo que ainda esteja em 
estágio inicial. Cada projeto precisa de, no mínimo, dois sócios atuante, 
com perfi s profi ssionais complementares e disponíveis presencialmente 
durante a aceleração. As inscrições para aplicação de projetos vão até 
dia 18 de dezembro com o início do terceiro ciclo de aceleração previsto 
para março. Para participar é preciso preencher um formulário no site 
(http://www.fundacity.com/sevnaseed/apply/1113).

C - Gastronomia e Contribuição
A São Paulo Restaurant Week, o maior evento de gastronomia do país, 
mantém seu importante papel social em parceria com a Instituto Sabrina 
Sato, Fundação Cafu e Banco de Alimentos. O festival propõe aos clientes 
a contribuição de R$1,00 por refeição, que será destinado ao Instituto 
Sabrina Sato. Noventa por cento do valor arrecadado será direcionado 
aos projetos sociais com crianças e adolescentes atendidos pela Fun-
dação Cafu, e o restante à entidades carentes escolhidas pelo Instituto. 
O evento espera arrecadar mais de R$100mil, que serão designados ao 
atendimento sócio educativo de cerca de 630 crianças entre 4 e 17 anos 
e mais de 279 jovens acima de 18 anos, atendidos pela Fundação. Saiba 
mais no site: (www.restaurantweek.com.br).

D - Turismo para Mulheres
Hilda Hilst, Lina Bo Bardi, Tarsila do Amaral,Ema Klabin, Tomie Ohtake. 
Estes são apenas alguns nomes que protagonizam o feminino no turismo, 
tema do Festival de Turismo Mulheres no Mapa. O evento começa na 
sexta-feira (21) e vai até 6 de novembro nas unidades do SESC da capital 
paulista, Grande São Paulo, interior e litoral. A programação conta com 
roteiros de excursões e passeios. As ações incluem ofi cinas,palestras e 
rodas de conversa sobre questões variadas, como mulheres que viajam 
sozinhas e as protagonistas no desenvolvimento do turismo em suas 
comunidades, que buscam compartilhar experiências e discutir os 
desafi os da participação feminina nesse setor. Veja programação em: 
(www.sescsp.org.br/mulheresnomapa).

E - Clima nos Portos
A Ramboll Environ projetista e consultora de portos, com o apoio 
da CPEA, e da Acciona, construtora e gestora global de obras de 

infraestrutura, realizarão o seminário: ‘O porto, a cidade de Santos 
e as adaptações climáticas: como enfrentar os futuros desafi os am-
bientais’. Acontece no próximo dia 24, das 9h00 às 18h00, no Espaço 
Monte Serrat, em Santos. O encontro objetiva apresentar e discutir os 
principais impactos das mudanças climáticas sobre as operações dos 
portos brasileiros nos próximos 30 anos, bem como suas consequên-
cias para os negócios e a sociedade. A idéia é gerar discussão entre 
os diferentes atores do setor e apresentar casos de sucesso práticos. 
Inscrições tel. (11) 2832-8003. 

F - Cirurgia Bariátrica
Nesta terça-feira (18), às 20h00, a clínica Franco e Rizzi promove we-
binário com palestra online gratuita sobre a cirurgia bariátrica. Entre 
os temas abordados estão obesidade, opções de tratamentos, indicação 
para fazer cirurgia bariátrica ou tratamento conservador, mudança do 
perfi l alimentar em função da técnica operatória, suplementação, prática 
de atividade física, aspectos psicológicos envolvidos, entre outros. As 
inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link (www.
francoerizzi.com.br/palestraonline). Ao fi nalizar, a pessoa inscrita poderá 
baixar uma apostila gratuita e exclusiva.

G - Fisioterapia da UFSCar 
Até o próximo dia 24, o Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da 
UFSCar recebe inscrições no processo seletivo de seus cursos de mestrado 
e doutorado. A seleção de mestrado conta com duas fases: a primeira 
inclui prova para exame em profi ciência em Língua Inglesa e prova teórica 
de conhecimentos em Fisioterapia. A segunda fase consiste na análise 
e arguição do projeto de pesquisa e análise do currículo. A seleção do 
doutorado é composta por uma única fase, na qual é realizada a análise 
e arguição do projeto de pesquisa e análise do currículo. Os editais estão 
disponíveis no site do Programa, em (www.ppgft.ufscar.br).

H - Incentivo à Inovação  
Acontece no dia 10 de novembro, na Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie no campus Higienópolis, a 5° edição do Seminário Nacional de 
Incentivo à Inovação promovido pelo Instituto Valor. O evento contará 
com palestras de: Gilberto Kassab, Luiz Sergio Filho Vieira, Vanderlei 
Salvador Bagnato, Antonio Cabrera Mano Filho, Francismar Vidal de 
Arruda Junior e Luiz Sérgio Pires, entre outros. O seminário terá painéis 
de capacitação sobre como montar uma startup, esclarecimento sobre 
o que é investidor Anjo, Venture capital, Private Equity, como montar 
um negócio e diversas formas de fomento à inovação. Saiba mais em: 
(http://www.inovacao.srv.br/index.html). 

I - Intercâmbio na Suécia
A Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham), em parceria com a 
Embaixada da Suécia, promove a Sweden-Brazil Career Fair, evento que 
reúne representantes de universidades e empresas suecas, no próximo 
dia 27. Na feira, que é totalmente gratuita, os participantes poderão tirar 
dúvidas e conhecer melhor a qualidade acadêmica das instituições de 
ensino presentes, terão acesso a palestras de especialistas e poderão 
conversar com jovens que já estudaram na Suécia. Presença de sete 
universidades: KTH, Chalmers, Lund, Halmstad, Linköping, Umeå e 
Malmö. Todas elas são conhecidas por sua modernidade, métodos prá-

ticos e atendimento às demandas atuais do mercado. Inscrição e mais 
informações no site: (www.youngprofessionals.com.br).

J - Mercado da Construção
A Sobratema promove no dia 9 de novembro o evento ‘Tendências no 
Mercado da Construção’, com informações inéditas e relevantes sobre 
esse importante segmento da economia nacional. O evento conta com a 
participação do economista Dony De Nuccio, que apresentará as pers-
pectivas da economia brasileira para os próximos anos, fazendo uma 
avaliação da conjuntura, sendo uma oportunidade ímpar para empresários 
e profi ssionais obterem informações estratégicas que poderão contribuir 
para a tomada de decisão das empresas do setor da construção. Será 
apresentado o Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamen-
tos para Construção e o Guia Sobratema de Equipamentos 2017 – 2018. 
Saiba mais em (https://www.sobratema.org.br/tendencias/).

K - Centenário de Fátima 
Em 2017, todos os caminhos vão levar a Fátima, em Portugal. No próxi-
mo ano, o país luso celebra o centenário da aparição de Nossa Senhora 
de Fátima aos três pastorinhos, fato que desencadeou na devoção de 
milhares de fi éis e na criação do mundialmente conhecido Santuário 
de Fátima. Para assinalar esta data, que vai contar com a presença do 
Papa Francisco em uma visita ofi cial à cidade, está sendo preparada uma 
série de iniciativas para receber visitantes de todo o mundo. O governo 
português promove Fátima como um destino religioso em diversos países 
do mundo, entre eles o Brasil. Mais informações em: (www.fatima.pt).

L - Auditoria de Contratos
O Forum Cebefi  Treinamento em Direito Empresarial realiza no próxi-
mo dia 18 o Curso Auditoria Jurídica dos Contratos. O objetivo deste 
curso, que será apresentado por Dr. Leslie Amendolara, especialista na 
matéria, é de organizar controles internos dos contratos tendo em vista 
permitir, tanto na fase pré como na pós-contratual, o acompanhamento, 
cumprimento e observância de normas legais, bem como a formulação 
e execução de suas cláusulas. A auditoria de contratos, quer atuando a 
empresa como contratante quer como contratada, é ferramenta essencial 
para uma boa performance das avenças, bem como, fator importante, 
para minimizar erros e riscos jurídicos. Mais informações tel. 2309-9414 
ou (eventos@forumcebefi .com.br) e (www.forumcebefi .com.br).   

M - Open Day
No próximo dia 22, a Escola Britânica de Artes Criativas (EBAC), que 
chegou ao Brasil este ano e oferece uma formação em áreas criativas com 
qualidade mundial, creditadas pela Universidade de Hertfordshire, vai 
promover um dia dedicado para visitação aos interessados em ingressar 
nos cursos oferecidos pela instituição. A ação, conhecida como Open 
Day, surgiu com a proposta de dar a oportunidade aos interessados de 
conversarem e tirarem todas as dúvidas com os coordenadores dos cursos 
e também conhecerem toda a infraestrutura oferecida pela EBAC: salas 
de aulas, laboratórios, estúdios, biblioteca e todos os recursos. Para 
participar acesse: (http://www.ebac.art.br/about/events/4449/).

N - Viagens para NY
Consumidores têm até o dia 30 de novembro para participar da Promoção 
Receita de Carinho com Buddy e Dona Benta, que vai levar cinco pessoas para 
Nova Iorque, com direito a acompanhante, durante uma semana, para conhecer 
a fábrica do confeiteiro Buddy Valastro. Além disso, serão sorteados milhares 
de prêmios para os participantes da campanha: mil aventais de cozinha, 160 
máquinas de pão e oito tablets com receitas Dona Benta. Para participar, basta 
comprar produtos Dona Benta, no valor mínimo de R$ 9, em qualquer loja ou 
rede varejista, e fazer o cadastro no site (www.promocaodonabenta.com.br). 
Por meio de login e senha, você pode incluir os números correspondentes às 
notas fi scais até o término da ação e concorrer aos prêmios.

A - Medicina do Trabalho
A Associação Paulista de Medicina do Trabalho realiza no próximo sábado 

infraestrutura, realizarão o seminário: ‘O porto, a cidade de Santos
e as adaptações climáticas: como enfrentar os futuros desafi os am-
bientais’ Acontece no próximo dia 24 das 9h00 às 18h00 no Espaço

Na comparação com o se-
tembro do ano passado, 
o tombo é ainda maior, 

de 27,2%.
O crédito foi utilizado para 

a compra de 132.181 veículos 
zero quilômetro, entre auto-
móveis, comerciais leves, cami-
nhões, ônibus e motocicletas. 
Só os automóveis e comerciais 
leves somam 80.782 fi nancia-
mentos, 52% do número total de 
unidades vendidas nessas duas 
categorias em setembro, consi-
derando os dados da Fenabrave. 
Em agosto, a participação dos 
financiamento no comércio O crédito foi utilizado para a compra de 132.181 veículos O Km.

Petrobras reduz 
preço da gasolina 
nas refi narias

A Petrobras anunciou na 
sexta-feira (14) a redução do 
preço da gasolina em 3,2% em 
suas refi narias. Também a redu-
ção de 2,7% no preço do diesel. 
Os reajustes são refl exo de uma 
nova política de preços aprova-
da pela empresa. A redução é 
para o combustível vendido no 
atacado para postos de gasolina. 
O impacto dessas reduções no 
bolso do consumidor dependerá 
das estratégias de cada posto. 

Mas, se o repasse da redução 
no preço na refi naria for feito 
integralmente para o preço ao 
consumidor, as reduções serão 
de 1,4% na gasolina e 1,8% no 
diesel. A nova política terá preço 
de paridade internacional (PPI), 
margem para remuneração de 
riscos inerentes à operação e nível 
de participação no mercado. 

A empresa estabeleceu, entre 
outras coisas, que nunca terá 
preços abaixo da paridade in-
ternacional. A política de preço 
de paridade internacional inclui 
os custos com frete de navios, 
custos internos de transportes 
e taxas portuárias. Os preços 
serão revistos pelo menos 
uma vez por mês. Eles podem 
ser reduzidos, aumentados ou 
mantidos (ABr).
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Financiamentos de veículos 
caíram 14,8% em setembro

No mês de setembro, quando os bancários entraram em greve, os fi nanciamentos de veículos novos 
registraram queda de 14,8% em relação a agosto, mostra levantamento divulgado pela Cetip, que 
compila os dados das instituições fi nanceiras

total dos leves foi de 53%.
Com os resultados de se-

tembro, o terceiro trimestre 
terminou com o fi nanciamento 
de 431.698 unidades novas (em 
todas as categorias), queda de 
25,3% sobre o volume alcança-
do em igual período do ano pas-
sado. A baixa demanda deve-se 
principalmente ao aumento do 
desemprego, que reduz a renda 
e a confi ança do consumidor, e 
à restrição do crédito por parte 
das instituições financeiras, 
que estão mais rigorosas para 
conceder crédito também para 
a aquisição de veículos (AE).

A Casa Branca anunciou 
uma nova série de ações 
executivas para um maior 
relaxamento das restrições 
comerciais e fi nanceiras entre 
Estados Unidos e Cuba. As 
novas medidas devem afetar 
na agricultura e na infraes-
trutura do país latino, já que 
norte-americanos autorizados 
poderão oferecer serviços 
relacionados à manutenção e 
ao desenvolvimento do país 
e que empresas dos EUA 
poderão exportar para a ilha 
tratores, pesticidas e outros 
artigos agrícolas.

Além disso, as novas regras 
devem impulsionar as pesqui-
sas médicas que as duas na-
ções poderão conduzir juntas 
no futuro, facilitando também 
que companhias norte-ameri-
canas importem os produtos 
farmacêuticos cubanos que 
forem aprovados pela Ad-
ministração de Remédios e 
Alimentos (FDA). As ações 
também ajudarão sociedades 
dos Estados Unidos a expor-
tarem alguns de seus produtos 
para a ilha, inclusive através 

Novas medidas aliviam 
restrições a Cuba

da internet, e permitirão que os 
norte-americanos não tenham 
mais nenhuma restrição ou 
limite em trazer os famosos 
charutos e rum cubanos para 
uso pessoal nas bagagens ao 
voltar de viagem.

Esta medida em específi co 
deve ser a mais lucrativa para 
a nação latina já que, anterior-
mente, os viajantes dos Estados 
Unidos tinham um limite de 
apenas US$ 100 para essas 
mercadorias por viagem. Além 

de anunciar as novas regras, 
o presidente norte-americano, 
Barack Obama, também co-
mentou sobre a relação mais 
próxima e forte entre os EUA e 
Cuba e os desafi os que ainda os 
dois enfrentam. Entre as duas 
nações ainda “permanecem 
grandes diferenças em rela-
ção à democracia e a direitos 
humanos, mas o degelo é a 
melhor maneira de abordá-
las”, afi rmou o mandatário 
(ANSA).
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Estabelece um 

reconhecimento 

internacional da 

soberania dos Estados 

nacionais, sobre os 

recursos genéticos 

existentes em seu 

território

O protocolo de Nagoya 
foi aprovado na décima 
Conferência das Partes 

(COP-10) do Convenio de Di-
versidade Biológica (CDB) e 
trata-se de um acordo interna-
cional “sobre uso dos recursos 
genéticos e participação justa 
e equitativa nos benefícios 
derivados de sua utilização”, 
que entrou em vigor em 2014. 
A atividade de recolhimento, 
produção, transformação e 
comercialização da biodiver-
sidade nativa (biocomércio) 
movimenta hoje mais de 4,5 
bilhões de dólares no mundo, 
segundo dados da Conferência 
das Nações Unidas para o Co-
mércio e o Desenvolvimento 
(UNCTAD). 

O Brasil possui um grande 
potencial em biodiversidade e 
recursos genéticos e foi um dos 
signatários do acordo fi naliza-
do em 2010 em Nagoya – Japão, 
que passou a vigorar em 2014. 
Ocorre que até agora o país 
ainda não ratifi cou o Protocolo 
que necessita ser aprovado 
pelo Congresso, correndo o 
risco de perder o acesso aos 
recursos genéticos fundamen-
tais para o desenvolvimento 
da agropecuária e de limitar a 
pesquisa sobre a sua biodiver-
sidade e a descoberta de novos 
medicamentos e mais ainda, 
de se ver impossibilitado de se 
defender da biopirataria.

O Protocolo de Nagoya é 
importante porque regula o 
acesso e a participação nos 
benefícios da exploração de 
recursos genéticos originá-
rios de um determinado país, 
vinculando o consentimento 
prévio e fundamentado para 
sua exploração e produção 
legal. O acordo compreende 
utilizar adequadamente esses 
recursos, garantir uma transfe-
rência apropriada das tecnolo-
gias relacionadas, levando em 
conta todos os direitos sobre 
eles, incluindo o fi nanciamento 
adequado, contribuindo deste 
modo para a conservação 
da diversidade biológica e a 
utilização sustentável de seus 
componentes.

O Protocolo oferece um 

marco legal para garantir a 
utilização dos recursos gené-
ticos originados de plantas, 
animais, bactérias ou outros 
organismos para comércio, 
pesquisa e outros fins. Os 
benefícios recebidos em troca 
dos recursos genéticos podem 
ser monetários ou não, como 
por exemplo, a transferência 
de tecnologia, as atividades 
de pesquisa ou de criação de 
capacidades conjuntas. Ainda 
inclui questões relacionadas 
com a participação nos bene-
fícios da utilização de conheci-
mentos associados a recursos 
genéticos que possuem as 
comunidades indígenas e tra-
dicionais locais.

Por isso, os países devem 
adotar medidas para garantir 
o consentimento prévio e a 
distribuição justa e equitati-
va de benefícios para estas 
comunidades, respeitando 
seus usos e costumes. Além 
disso, O Protocolo representa 
a oportunidade de desenvolver 
uma economia que seja mais 
sustentável e na qual se reco-
nheça realmente o valor dos 
recursos naturais.

Particularmente nos países 
em desenvolvimento, como 
o Brasil, onde há um enorme 
potencial de plantas e animais, 
que se forem manejados ade-
quadamente em seu habitat 
pelas comunidades locais, po-
dem ser mantidos benefícios, 
melhorar a qualidade de vida e 
abrir oportunidades de desen-
volvimento contribuindo para a 
diminuição da desigualdade.

Um dos fatores que con-
tribui para a manutenção 
das desigualdades é o pouco 
conhecimento que as comuni-
dades possuem sobre o manejo 
adequado da biodiversidade 
que as cerca. Nesse sentido é 
importante que haja integração 
entre governos, setor privado, 
universidades e ONGs em tra-
balho conjunto e coordenado, 
buscando compatibilizar as 
necessidades locais e globais. 
O uso adequado da biodiversi-
dade regulada por acordos in-
ternacionais como o Protocolo 
de Nagoya oferece uma grande 
oportunidade para o Brasil 
compatibilizar crescimento 
com sustentabilidade.  

Daí a necessidade da urgente 
ratifi cação pelo Congresso.

(*) - Especialista em Ciências Ambi-
entais, é professor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, campus 
Campinas e Doutor em Ciências 

Sociais e Mestre em Ciência Política 
pela Unicamp.

Reinaldo Dias (*)

Brasil e o Protocolo
de Nagoya

sobre biodiversidade

Mais um projeto resultado 
do Programa Jovem Senador 
está tramitando no Senado. 
É o que exige a comprova-
ção da procedência legal da 
madeira nativa utilizada em 
obras, serviços e aquisições da 
Administração Pública.

A proposta está na Comissão 
de Meio Ambiente, onde terá 
como relator o senador Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA).

O Jovem Senador é um 
programa anual que seleciona, 
por meio de um concurso de 
redação, 27 estudantes do en-
sino médio de escolas públicas 
para vivenciarem no Senado 
o trabalho dos parlamentares. 
As propostas aprovadas pelos 
participantes do programa são 
encaminhadas à Comissão 
de Direitos Humanos como 
Sugestões Legislativas. Após 
aprovação pela CDH, elas 
tramitam normalmente pelo 
Senado e Câmara.

Conforme o propjeto, os 
editais de licitação para 
aquisição direta ou indireta 
de produtos e subprodutos 
de madeira nativa deverão 
prever como requisito de 
habilitação dos licitantes a 
comprovação da procedência 

A atividade ilegal de extração de madeira nativa contribui 

para a redução de espécies nativas e em extinção.

Poderão fi car livres da con-
tribuição social para o PIS/
Pasep e da Cofi ns receitas do 
transporte de passageiros que 
liga municípios pertencentes a 
aglomerações urbanas e regiões 
integradas de desenvolvimento 
econômico (Ride). A desonera-
ção está prevista em projeto a 
ser votado na terça-feira (18) 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado, em decisão 
terminativa.

O transporte coletivo muni-
cipal e metropolitano já conta 
com alíquota zero de PIS/Pasep 
e Cofi ns. O autor do projeto, se-
nador Acir Gurgacz (PDT-RO), 
quer agora ampliar o benefício 
para cerca de 1300 municípios 
interligados por transporte 
coletivo de caráter urbano e 
que não foram alcançados pela 
legislação. Estão nessa situação 
os municípios da região integra-
da do DF, formada por Brasília 
e cidades de Minas Gerais e 
Goiás, no entorno do DF. 

Também estariam fora da 
isenção os serviços de trans-
porte coletivo entre municípios 
contíguos como a capital Tere-
sina e Timon, no Maranhão, e 

O benefício seria levado a mais de 1300 municípios interligados 

por transporte coletivo de caráter urbano.

O projeto do deputado Afon-
so Hamm (PP-RS), cria o a 
Política Nacional de Incentivo 
à Ovinocaprinocultura, com o 
objetivo de desenvolver raças 
mais produtivas e aumentar a 
rentabilidade dos rebanhos. O 
setor abrange a criação de ovi-
nos e caprinos com a fi nalidade 
de produção de carne, lã, couro 
e laticínios. 

O deputado identifi ca a ne-
cessidade de aprofundar as pes-
quisas para o desenvolvimento 
de um “pacote tecnológico” 
bem defi nido para atender as 
necessidades de produção e do 
mercado consumidor. “Apesar 
dos diferentes planos de nu-
trição e métodos de criação 
já levantados pelos órgãos de 
pesquisa, como a Embrapa, 
são poucos os criadores no 
Brasil que usam processos 
mais intensivos de produção”, 
salientou Hamm.

Além disso, argumenta o au-
tor, a falta de uma produção uni-
forme e a concorrência desleal 
com fornecedores clandestinos 
tende a inibir os investimentos 
por parte de frigorífi cos espe-
cializados. Com isso o mercado 
de consumo, hoje dependente 
da demanda de grandes redes 
de restaurantes e churrasca-
rias, também é prejudicado.

São previstos, entre outros, 
os seguintes instrumentos da 
política nacional: - associativis-
mo, cooperativismo, arranjos 
produtivos locais e contratos de 
parceria de produção integrada; 
- certifi cações de origem, sociais 
e de qualidade dos produtos; - 
crédito para a produção, a indus-
trialização e a comercialização; 
e seguro rural. A proposta será 
analisada de forma conclusiva 
pelas comissões de Agricultura; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Hamm: é necessário aprofundar pesquisas específi cas para o setor.

O objetivo é normatizar as 
atividades de asa-delta 
e o parapente, que vêm 

crescendo no País e que são 
consideradas de alto risco. 
“Além da prática tradicional 
[asa-delta], vem crescendo 
muito a prática do voo duplo 
turístico de aventura, sem que 
sejam estabelecidas as condi-
ções legais para o exercício da 
modalidade, o que tem ocasio-
nado incidentes devido à falta 
de habilitação dos instrutores”, 
disse a deputada.

O texto prevê idades distintas 
para o instrutor de voo livre e 
o condutor de voo duplo exer-
cerem a atividade. O primeiro, 
a partir dos 21 anos. Já o con-
dutor poderá trabalhar a partir 
dos 18 anos. Ambos deverão ter 
habilitação da Confederação 
Brasileira de Voo Livre e ausên-
cia de punição administrativa 
e disciplinar de pilotagem de 
natureza gravíssima. O proje-

As duas principais categorias de voo livre são

a asa-delta e o parapente.
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Profi ssão de instrutor 
e condutor de voo livre
A deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) apresentou projeto que regulamenta as profi ssões de instrutor 
de voo livre e condutor de voo duplo turístico de aventura

aventura só poderão ser con-
tratados por pessoas de pelo 
menos 16 anos. Os contratos 
somente poderão ser celebra-
dos por intermédio de escolas 
de voo livre, cooperativas de 
instrutores ou operadoras 
de turismo de aventura. Em 
qualquer dos casos, a empre-
sa oferecerá seguro de vida 
à pessoa que contratar o voo 
duplo. A apólice de seguro deve 
assegurar o ressarcimento das 
despesas médicas e hospitala-
res decorrentes de eventuais 
acidentes.

O texto determina ainda que 
instrutores e condutores não 
poderão difi cultar a fi scalização 
por parte dos agentes creden-
ciados pela CBVL, federações, 
clubes e associações locais. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo nas comissões de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; e Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

to discrimina os direitos e as 
atividades que poderão ser 
exercidas pelos instrutores e 
condutores de voo duplo. Por 
exemplo, somente o instrutor 
poderá ministrar cursos. Neste 

caso, eles fi cam submetidos às 
penalidades previstas no Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica.

A proposta da deputada 
Laura Carneiro determina que 
os voos duplos turísticos de 

Comprovação de origem da 
madeira usada em obra pública

da madeira. Inclui como produ-
to de madeira de origem nativa 
a madeira para escoramento, 
toras, dormentes, mourões, 
lascas, pranchões, palanques 
e lenhas. Como subproduto, 
são considerados a madeira 
nativa serrada sob qualquer 
forma, laminada, aglomerada, 
prensada, compensada, desfo-
lhada, chapa de fi bra, faqueada, 
contraplacada.

Segundo a justifi cativa dos 
estudantes que elaboraram a 
proposição, a atividade ilegal 
de extração de madeira nati-

va contribui para a redução 
de espécies nativas e em 
extinção, além de alterar as 
relações ecológicas entre os 
seres vivos. “A utilização de 
madeira de origem legal para 
as obras, os serviços e as 
aquisições da Administração 
Pública contribui para o forta-
lecimento da exploração legal 
ao criar um grande comprador 
permanente que manterá a 
existência dessa produção e 
sua economicidade”, afi rma-
se na justifi cativa da proposta 
(Ag.Senado).

Política nacional para 
rebanhos de

caprinos e ovinos

Desoneração de transporte de 
passageiros entre municípios

Cabo Frio e Búzios, no Rio de 
Janeiro. Favorável ao projeto, 
o relator na CAE, senador Be-
nedito de Lira (PP-AL), afi rma 
que propostas para melhorar o 
transporte coletivo urbano no 
país são prioritárias no Con-
gresso. Ele informa que a esti-
mativa de renúncia de receita, 
com a implantação da medida 
prevista no texto, está em torno 
de R$ 56 milhões ao ano.

Também está na agenda da 
Comissão o projeto que limita 
o pagamento antecipado nos 

contratos com a administra-
ção pública. O texto original, 
do deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame (PV-SP), proíbe 
taxativamente a antecipação 
de pagamentos. No entanto, 
emenda apresentada pelo 
relator,  senador Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES), permite 
o pagamento antecipado de 
forma excepcional, “se houver 
previsão editalícia e garantias 
efetivas” da realização integral 
e satisfatória do objeto do con-
trato (Ag.Senado).

‘Haddad é maior e 
melhor que o PT’, 
diz Doria

São Paulo - O prefeito eleito 
de São Paulo, João Doria, elo-
giou a atuação do atual prefeito 
Fernando Haddad (PT), no 
processo de transição na capi-
tal paulista. “Estamos fazendo 
uma transição republicana em 
São Paulo. Estou falando de 
maneira fl uida com Fernando 
Haddad. Ele foi meu adversário, 
mas é um homem de bem. Ele é 
maior e melhor do que o partido 
a que pertence.”

Na noite da última quinta-
feira (13), Doria fez em Buenos 
Aires seu primeiro discurso 
para empresários do Lide (Gru-
po de Líderes Empresarias) 
desde que foi eleito. O tucano 
participa como convidado do 
21° Meeting Internacional. “Ao 
término desse segundo turno 
o Brasil será muito mais verde 
amarelo. Alguns imaginavam 
que o País estava contaminado 
pelo vermelho”, disse Doria 
durante o discurso a empre-
sários se referindo às eleições 
para prefeito ainda em curso 
no País. 

Em maio, quando anunciou sua 
candidatura, o tucano afastou-se 
do grupo empresarial, que foi 
fundado e era presidido por ele. 
Na sexta-feira (14), o prefeito 
eleito teve uma reunião bilateral 
com o prefeito de Buenos Aires, 
Horácio Lareta (AE).

Aberta 
ação contra 
Pinheiro, 
Vaccari e mais 
10 no caso 
Bancoop

São Paulo - A juíza Maria 
Priscilla Ernandes, da 4ª Vara 
Criminal de São Paulo, aceitou 
denúncia do MP-SP contra o 
empreiteiro Léo Pinheiro, da 
OAS, o ex-tesoureiro do PT 
e ex-presidente da Bancoop, 
João Vaccari Neto, e mais 10 in-
vestigados. A acusação envolve 
irregularidades nos empreen-
dimentos Casa Verde, Liberty 
Boulevard, Mar Cantábrico 
(atual Solaris), Ilhas D’Itália, 
A’Bsoluto, Colina Park e Altos 
do Butantã, todos da Bancoop, 
entre 2009 e janeiro de 2015.

Léo Pinheiro é acusado de 
associação criminosa e este-
lionato. A Promotoria de São 
Paulo imputa a João Vaccari 
associação criminosa, falsi-
dade ideológica, estelionato e 
violação à Lei do Condomínio. 
Ambos já foram condenados 
na Operação Lava Jato e estão 
presos no Paraná. A Bancoop, 
cooperativa fundada nos anos 
1990 por um núcleo do PT, 
em dificuldade financeira, 
repassou para a OAS empreen-
dimentos inacabados. A trans-
ferência provocou a revolta 
de milhares de cooperados, 
que protestam na Justiça que 
a empreiteira cobrou valores 
muito acima do previso con-
tratualmente (AE).
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Leilões

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF nº 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Acionistas a comparecerem em 
sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal nº 424, 1º 
andar, São Paulo-SP, dia 07/11/2016 às 10:00 horas, 
para reunirem-se em AGO, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das 
contas e demonstrações financeiras do exercício social 
findo em 31/12/2015. 2) Remuneração dos administra-
dores. 3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 
11/10/2016. Henry Makosud Neto – Diretor Presidente.

(12, 14 e 15/10/2016)

RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266INFORMAÇÕES: TEL.: (11) 3845-5599 - FAX: (11) 3849-8383

ON LINE
ON LINEMILAN

www.milanleiloes.com.br

DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 18 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 220 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO

AUTOMÓVEIS • CAMINHÕES • MOTOS

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINELOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: OUTROS ESTADOS:CUPECÊ/SP •

PORTO ALEGRE/RS •ITAJAÍ/SC • CORIBE/BA • ANGRA DOS
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BANCO BMG S.A. - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, no dia 24 de outubro de 2016, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de delibera-
rem sobre as seguintes matérias: 01. Deliberar sobre redução do capital social da Companhia no valor de até 
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com o consequente cancelamento de ações ordinárias, sem 
valor nominal; 02. Deliberar sobre a alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, para adequá-la à redução do capi-
tal social; 03. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 14 de outubro de 2016.
BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

Luta
de classes

A Nature da última sema-
na traz uma seção especial 
sobre desigualdade. Em um 
dos artigos que compõem 
o especial, Mike Savage, 
codiretor do Instituto de 
Desigualdades Interna-
cionais da London School 
of Economics exorta os 
cientistas sociais a chegar 
a uma defi nição comum de 
“classe”.

Ele chama atenção para 
o impacto das divisões de 
classe em eventos políticos 
recentes de grande impor-
tância, como o voto pela 
saída do Reino Unido da 
União Europeia.

Savage argumenta que 
as diferentes abordagens 
da questão de classe so-
cial no meio acadêmico 
– com recortes baseados 
em renda, emprego, tipos 
de capital (cultural, social, 
econômico), etc. – têm 
implicações graves, já que 
afetam “como os governos 
tratam as desigualdades 
cada vez maiores” em suas 
sociedades (Jornal da Uni-
camp).

Números
e visão

Pessoas cegas de nas-
cença usam parte do 
córtex cerebral visual 
para processar equações 
matemáticas, diz artigo 
publicado no periódico 
PNAS. Já pessoas que 
enxergam, mesmo com 
os olhos vendados, não 
ativam essa região do cé-
rebro ao realizar a mesma 
tarefa.

O trabalho, realizado 
por pesquisadores ad Uni-
versidade Johns Hopkins, 
pediu a voluntários – cegos 
de nascença ou pessoas 
que veem, mas de olhos 
vendados – que resol-
vessem contas simples e 
pequenas equações men-
talmente, enquanto eram 
submetidos a um exame 
de ressonância magnética 
funcional (fMRI).

Nos dois grupos, as áreas 
do cérebro normalmente 
associadas ao trabalho 
matemático foram ati-
vadas, mas os cegos – e 
apenas eles – se valeram 
também de parte das re-
giões que, nas populações 
que enxergam, cuidam do 
processamento visual. “Os 
resultados sugerem que a 
experiência pode alterar 
radicalmente a base neural 
do pensamento numérico”, 
diz o artigo (Jornal da 
Unicamp).

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

I.B.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS  E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28 - NIRE 35.300.451.007

Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23/08/2016
Data, hora e local: No dia 23/08/2016, às 9h, na sede social, Rua Pais de Araujo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Daniel Santos de Oliveira;
Secretária: Gabriella Rodrigues Menezes de Freitas.  Deliberações aprovadas por unanimidade: i) Aumentar o capi-
tal social da Companhia atualmente de R$ 71.400.200,00, para R$ 75.400.200,00, ou seja, um aumento de R$
4.000.000,00, mediante a emissão de 4.040.404 novas ações, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão
de aproximadamente R$ 0,99 cada, sendo que o preço de emissão foi fixado adotando-se o valor do patrimônio líqui-
do da ação, nos termos do inciso II, §1º, do Artigo 170, da Lei 6.404, conforme balanço apurado em maio de 2016.
Referidas novas ações serão integralmente subscritas e integralizadas pela acionista Vista Real Estate Fundo de
Investimento em Participações, conforme Boletim de Subscrição, com a anuência da acionista Vista Investimentos
Imobiliários Ltda. que expressamente renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações.2. Em
razão do aumento de capital ora aprovado, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 75.400.200,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, dividido em 75.652.333 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 430.725/16-4 em 03/10/16. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC
CNPJ Nº 62.277.207/0001-65

BALANÇO SOCIAL
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PASSIVO                2014               2013
Reapresentado

CIRCULANTE  47.829.488  50.886.382
Salários e encargos sociais (nota 3.12)  830.523  610.038
Férias a pagar (nota 3.12)  158.386  174.205
Fornecedores (nota 3.14)  11.693.552  12.108.191
Impostos, taxas e contribuições  1.003.704  944.375
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15)  1.066.326  1.366.942
Outras contas a pagar (nota 3.17)  14.220.541  9.612.955
Processos Trabalhistas (nota 3.16)  148.688  469.350
Parcelamento de impostos (nota 3.13)  2.339.274  1.829.520
Obrigações com convênios (nota 3.17)  16.368.495  16.374.129
Receita antecipada (nota 3.18)  -  7.396.676
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  66.887.572  64.989.170
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15)  620.326  368.795
Parcelamento de impostos (nota 3.13)  13.612.690  10.278.024
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.16)  52.654.556  54.342.350
PASSIVO A DESCOBERTO (50.347.236) (49.413.631)
 Patrimônio social  20.000  20.000
 Ajuste de avaliação patrimonial  50.109.968  50.109.968
 Déficit acumulado  (98.976.459)  (84.071.012)
 Déficit do exercício  (1.500.746)  (15.472.587)

TOTAL PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO  64.369.823  66.461.921

ATIVO                 2014               2013
Reapresentado

CIRCULANTE  574.501  397.018
Caixa e equivalentes (nota 3.5)  84.325  89.402
Outros créditos (nota 3.6)  429.624  110.238
Créditos a receber (nota 3.7)  -  150.292
Estoques (nota 3.8)  59.587  46.076
Despesas Antecipadas  965  1.011
ATIVO NÃO CIRCULANTE  63.795.323  66.064.903
Depósitos e cauções (nota 3.9)  82.730  -
Tangível líquido (nota 3.10)  61.577.702  63.930.012
Intangível líquido (nota 3.10)  2.134.891  2.134.891
TOTAL ATIVO  64.369.824  66.461.921

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO 2014 E 2013 - Em R$ (Reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 2013
(Em Reais)

               2014               2013
RECEITAS OPERACIONAIS  21.202.395  10.589.071
Com atividades de saúde  14.932.894  1.228.085
Com convênios  14.932.894  1.228.085
Outras receitas  6.269.501  9.360.986
Com educação  5.388
Com taxas  -  5.320
Com locações  209.690
Com assistência social  -  4.994.479
Com doações  1.975.455  -
Com renúncia fiscal (nota 6.1)  934.131
Gratuidades (nota 8)  3.144.836  4.361.187
DESPESAS OPERACIONAIS  22.703.141  26.061.657
Pessoal  2.632.827  2.309.913
Serviços  1.497.251  3.016.876
Administrativas  4.355.380  12.936.928
Materiais  619.797  687.028
Tributárias  155.887  100.634
Depreciações e amortizações  2.356.771  1.608.918
Despesas financeiras líquidas  7.006.260  1.040.174
Com renúncia fiscal (nota 6.1)  934.131
Gratuidades (nota 8)  3.144.836  4.361.187
DÉFICIT DO EXERCÍCIO (1.500.746) (15.472.587)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Em Reais)

           2014             2013
DÉFICIT DO EXERCÍCIO (1.500.746)  (15.472.587)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (1.500.746) (15.472.587)

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Em Reais)

           2014             2013
1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
a) Resultado líquido ajustado 1.423.165 (53.632.044)
 (-) Déficit líquido do exercício (1.500.746) (15.472.587)
 (+) Depreciação 2.356.771 1.608.918
 (+/-) Ajuste Imobilizado  -  312.505,66
 (+/-) Ajuste de exercícios anteriores  567.140 (40.080.881)
b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo
  (circulante + não circulante) (265.289) 5.897.254
 Acréscimo/Decréscimo de Créditos a
  Receber - circulante 150.292 91.873
 Acréscimo/Decréscimo de Título a receber de terceiros  -  -
 Acréscimo/Decréscimo de Outros Créditos (319.386) 299.718
 Acréscimo/Decréscimo de Créditos a
 Receber - não circulante  - 681.281
 Acréscimo/Decréscimo de Estoques (13.511) (5.124)
 Acréscimo/Decréscimo de Adiantamentos  - 453.158
 Acréscimo/Decréscimo de Despesas antecipadas  46 475
 Acréscimo/Decréscimo de Depósitos e Cauções (82.730) 4.375.873
c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo
  (circulante e não circulante) (1.109.406) 48.214.032
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento
  de impostos - não circulante  509.754  (1.816.317)
 Acréscimo/Decréscimo de Provisão para
  contingências trabalhistas  (1.687.794)  46.221.788
 Acréscimo/Decréscimo de Receita antecipada  (7.396.676)  4.923.636
 Acréscimo/Decréscimo de Impostos, taxas
   e contribuições  59.329  774.142
 Acréscimo/Decréscimo de Fornecedores  (414.640)  11.312.682
 Acréscimo/Decréscimo de Obrigações com SMS  (5.634)  (67.415)
 Acréscimo/Decréscimo de Salários e encargos sociais  220.485  182.576
 Acréscimo/Decréscimo de Provisão férias e
 encargos sociais  (15.819)  14.402
 Acréscimo/Decréscimo de Outras contas a pagar  4.607.585  (13.336.075)
 Acréscimo/Decréscimo de Processos Trabalhistas  (320.662)  301.050
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento de impostos  3.334.665  (296.437)
d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 48.470 479.243
2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (4.461) (1.748)
 (-) Aquisições de Imobilizado (4.461) (1.748)
3) Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamentos (49.086) (444.105)
 Aumento do Empréstimo - Circulante 251.530 (440.634)
 Redução do Empréstimo - Não Circulante  (300.616) (3.471)
4) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 + 3 ) (5.077) 33.389
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 89.402 56.013
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 84.325 89.402

(5.077) 33.389

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

(Valores Expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - 1.1. ORIGEM DAS RECEITAS:  A Organiza-
ção Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, confor-
me seu estatuto social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e doa-
ções que lhe forem feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b)
rendas de locações de bens próprios;  c) rendas de contratos de parcerias
com instituições públicas e privadas: d) indenizações, juros e remuneração de
depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos prestados, de
forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM
DAS DESPESAS:  A Organização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC
constitui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da
seguinte forma: a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos
de administração e outros eventuais, bem como conservação, melhoria e am-
pliação do seu patrimônio; c) Benefícios concedidos a título gratuito, que im-
portem encargos para o patrimônio social. 2. APRESENTAÇÃO DAS DE-
MONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram concluí-
das e autorizadas pela Administração para divulgação em 21 de setembro de
2015, sendo elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Con-
tabilidade, considerando também os aspectos a serem observados por entida-
des sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem
Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Fede-
ral de Contabilidade e em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/
09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicá-
veis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. RESUMO DAS PRINCI-
PAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:  As principais políticas contábeis aplicadas na
preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresenta-
dos. 3.1. Base de preparação e apresentação – As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no
item 02 acima. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade
com NBC-TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o
exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação
das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior
complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significa-
tivas para as demonstrações contábeis. 3.2. Reconhecimento das despe-
sas e receitas – As despesas e receitas são reconhecidas, respeitando o
Princípio da Competência. As receitas somente quando há aumento nos be-
nefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminui-
ção no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. 3.3.
Ativo Circulante - O ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo
deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções
ao valor recuperável. 3.4. Moeda funcional e de apresentação – As de-
monstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Organização. 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa – Compreen-
dem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto
prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor, que
estão registradas pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação
acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. 3.6 Outros
Créditos - Referem-se a adiantamentos a fornecedores, impostos a com-
pensar e ativos a realizar; 3.7. Créditos a receber: circulante e não cir-
culante - Compostos por valores de convênios, saldos de venda de bens
e direitos anteriormente registrados no ativo permanente e de contratos
de locações; 3.8. Estoques – São avaliados pelo custo médio de aquisi-
ção e não excedem ao valor de mercado;
Estoques          2014         2013
Materiais de Escritório  12.922,79  8.721,38
Materiais de Copa e Cozinha  32,66  7,34
Materiais Hospitalares  44.297,79  36.322,67
Materiais para Animais e Agricolas  520,60  520,60
Outros Materiais  1.813,33  504,12
Totais  59.587,17  46.076,11
3.9. Depósitos e cauções – Substancialmente compostos por depósitos ju-
diciais; 3.10. Ativo Imobilizado e Intangível - Estão demonstrados ao custo
histórico de aquisição, deduzido das depreciações, que são calculadas pelo
método linear, conforme as taxas de expectativas de vida útil dos bens. Os
ativos do imobilizado e do intangível tem o seu valor recuperável testado, no
mínimo anualmente. A Administração entende que não há indícios de des-
valorização relevante dos bens que compõe esse grupamento, em decor-
rência não foram feitos ajustes do valor de recuperação do ativo, nos termos
do Pronunciamento Técnico CPC 01. Durante 2014 as adições de imobiliza-
do somaram apenas R$ 4.461 sem ocorrência de baixas ou transferências.
A depreciação referente ao exercício de 2014 foi de R$ 2.356.771. A seguir
demonstramos os saldos das contas no final do exercício:

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração da Or-
ganização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, submete a sua
apreciação as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de de-
zembro de 2014, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da legisla-
ção vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias. 1. IDENTI-
FICAÇÃO: A Organização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC é uma
associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos, com finalidade
não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, fundada em 28/
06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Cartório de
1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São
Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e cadastros: (a) Utilidade Pú-
blica Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamentado
na Lei nº. 91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo Decreto nº. 50.517 de
02/05/1961 e pelo Decreto de 25/05/1992, publicado no Diário Oficial da
União em 26/05/1992; (b) Utilidade Pública Estadual, Lei nº. 309 de 08/07/
1974, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 09/07/1974; (c)
Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 06/01/1999, Diário Ofici-
al do Município de 07/01/1999; (d) registros no Conselho Nacional de As-
sistência Social - CNAS, Processos nº. 239.978/74, 256.799/77 e 010.813/
74, emitidos em 08/1992 e processo nº 28.996.025.647/95 pedido de reno-
vação nº 71010.000.804/2007-12, deferido por força da Resolução CNAS nº
7 de 03/02/2009 e Ministério da Saúde – MS - Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social – CEBAS, pedidos de renovação Processo nº
25000.055154/2010-40, Processo nº 25000.188140/2012-73 e Processo nº
25000.236392/2014-88, em análise. (e) registro no Conselho Estadual de

Assistência Social – CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99; (f) Organização
Social – O.S. pela Prefeitura do Município de São Paulo em 13/08/2007,
D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº. 2007.0.206.088-3.
2. DAS FINALIDADES: A Organização Saúde com Excelência e Cidada-
nia - OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover a saúde por
meio de parcerias públicas e privadas; b) promover a saúde particular respei-
tando a filantropia na forma da Lei; c) estimular pesquisas na área de saú-
de, por meio de parcerias públicas e privadas; d) promover integração a
educação, por meio de parcerias com instituições de ensino na esfera da
saúde; e) promover assistência social e filantrópica, em seu sentido lato, dire-
tamente, mediante criação de núcleos comunitários, e unidades de assistên-
cia à saúde ou, supletivamente, por meio de colaboração a entidades já
existentes, assessorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o de-
senvolvimento da solidariedade humana, mediante o aperfeiçoamento do
Homem e a preservação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, soci-
ais, cristãos e democráticos; g) locação e administração de bens móveis e
imóveis próprios; h) outras atividades de relevante interesse social. 2.1 LE-
GISLAÇÃO: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e as orientações contidas na Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG
2002. 3. DO HISTÓRICO: A Organização Saúde com Excelência e Cida-
dania - OSEC foi fundada em 28 de junho de 1968, com objetivo de cumprir
seu papel social e, ao longo dos anos, subordinou as suas atividades e
ações ao pleno exercício e cumprimento de suas finalidades estatutárias vi-

gentes, buscando, em toda a sua história, atender a comunidade carente
do seu entorno, fazendo parte do cenário da região e participando das
ações de saúde locais. 3.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS: As atividades de as-
sistência social e filantrópicas desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de
2014 e de 2013, foram registradas, de forma detalhada, no Relatório de
Atividades realizadas, que foi apresentado para os seguintes órgãos: a) Mi-
nistério da Justiça – MJ; b) Ministério da Saúde – MS; c) Secretaria de Estado
da Justiça e Defesa da Cidadania; 3.2. RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO SUS –
A OSEC manteve tratativas com a Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura
de São Paulo, durante o ano de 2013, visando à renovação do Convênio,
para prestação de atendimentos para pacientes do SUS, que teve a sua vi-
gência publicada no Diário Oficial da cidade de São Paulo em 23 de fevereiro
de 2013. O termo de Convênio 02/SMS-G/2013 foi assinado em 14 de março
de 2013. A OSEC prestou serviços médicos ambulatórias, cirúrgicos e de di-
agnósticos a usuários aos atendimentos do SUS, especialmente, no período
de janeiro a março de 2014 e na forma de gratuidade para pacientes não
usuários do SUS. 4. ESTRUTURA VOLTADA PARA ASSISTÊNCIA A SAÚ-
DE: 4.1. Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda – HEWA é a unidade
da OSEC em que são desenvolvidas as atividades de saúde e de assistên-
cia social, com as seguintes unidades: Centro de Saúde Escola Dr.
Ananias Pereira Porto – CSE e Hospital Escola Dr. Wladimir Arruda –
HEWA, que funcionam, em conjunto, na modalidade de hospital dia, ofere-
cendo consultas em especialidades médicas, exames diagnósticos, de labora-
tório e de imagem, imunização, acompanhamento e terapias de reabilitação
cognitiva, motora e psicossocial, procedimentos de baixa e de média complexi-

dade. O HEWA presta serviços de saúde de alta qualidade, contando com
profissionais de alto gabarito, em decorrência, principalmente, do convênio
mantido com a Universidade de Santo Amaro – UNISA, para o desenvolvimen-
to de atividades de internato do Curso de Graduação em Medicina e de Pro-
gramas de Residência Médica, além de atividades de estágios dos cursos de
Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Serviço Social e de Psicologia. A estrutura
do HEWA tem uma área de 2.500 m², expansíveis para 3.720 m², englobando
parte dos prédios anexos. Suas dependên-cias atendem as exigências da Vi-
gilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, CRM e COREN,
quanto a dimensões, luminosidade e tratamento de resíduos. O HEWA reali-
zou total de 150.099 atendimentos, no ano de 2014, segmentados: (a) atra-
vés do SUS alcançando o volume de 32187 atendimentos e 1223 atendimen-
tos gratuitos por conta do “item C” da Novação do Termo de Ajustamento de
Conduta e do Termo de Convênio nº 02/SMS-G/2013; (b) 116.689 atendi-
mentos, na forma de gratuidade, sem o respaldo de recursos financeiros oriun-
dos do SUS, exercendo, sem solução de continuidade, a sua vocação de prati-
car a gratuidade em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais, em
internações na modalidade de hospital dia, em diagnósticos, em eventos de
baixa e de média complexidade e em atenção básica.  5.  AGRADE-
CIMENTOS: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros
do Conselho Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornece-
dores, órgãos públicos, instituições educacionais e financeiras, pela parce-
ria e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para a condução
dos projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2014.

A Administração.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2013 -  (Em Reais)
Patrimônio   Ajuste de Avaliação Reserva de Déficit Déficit
        Social               Patrimonial   Reavaliação   Acumulado     Exercício                Total

Saldo em 31/12/2012  20.000  50.109.968  7.998.644  (23.461.298)  (28.527.476)  6.139.838
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5)  -  -  (7.998.644)  (32.082.238)  -  (40.080.882)
Déficit do exercício  -  -  - -  (15.472.587)  (15.472.587)
Resultado do exercício anterior  -  -  -  (28.527.476)  28.527.476  -
Saldo em 31/12/2013  20.000  50.109.968  -  (84.071.012)  (15.472.587)  (49.413.631)
Ajustes de exercícios anteriores (nota )  -  -  -  567.140  -  567.140
Déficit do exercício  -  -  -  -  (1.500.746)  (1.500.746)
Resultado do exercício anterior  -  -  -  (15.472.587)  15.472.587  -
Saldo em 31/12/2014  20.000  50.109.968  -  (98.976.459)  (1.500.746)  (50.347.237)

Descrição Taxa              R$                R$          2014         2013
 das Contas  anual Depr.Amortz

Deprec.         Custo  acumulada      Líquido      Líquido
Bens Tangíveis 88.242.577 (26.664.875) 61.577.702 63.930.013
Terrenos -  35.466.944  - 35.466.944 35.466.944
Edificações 4%  30.021.704  (6.435.588) 23.586.116 24.786.984
Benfeitorias
  em Imóveis
   de Terceiros 10%  1.144.675  (1.144.675)  -  112.453
Máquinas e
 equiptos. 10%  6.578.516  (6.578.516)  -  198.014
Equipto. Médico
  e Cirúrgico 10%  1.301.895  (992.572)  309.323  439.513
Móveis e
  Utensílios 10%  3.259.776  (3.259.776)  -  311.684
Véiculos 20%  353.365  (353.365)  -  5.229
Computadores
e Periféricos 20%  5.752.008  (5.752.008)  -  262.518
Acervo bibliográfico 10%  2.141.938  (2.141.938)  -  131.007
Acervo radiofônico 10%  6.437  (6.437)  -  348
Obra de arte -  8.119  -  8.119  8.119
Obras em andamento -  2.207.200  -  2.207.200  2.207.200
Bens Intangíveis  4.506.614  (2.371.723)  2.134.891  2.134.891
Marcas e patentes 10%  131.836  (131.836)  -  -
Software 20%  1.709.231  (1.709.231)  -  -
Direitos autorais -  10.000  -  10.000  10.000
Linhas telefônicas -  65.849  -  65.849  65.849
Bens Desenvolvimento
 e Implantação -  2.589.698  (530.656)  2.059.042  2.059.042
Total 92.749.191 (29.036.598) 63.712.593 66.064.903
3.11. Passivo Circulante - É demonstrado por valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualiza-
ções monetárias incorridas.  3.12. Salários, Férias e Encargos Sociais -
As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a
pagar são constituídas com base na remuneração dos empregados, inclu-
indo as férias vencidas e proporcionais e os encargos sociais correspondentes.
3.13. Parcelamento de impostos: circulante e não circulante – contem-
plam o parcelamento de IPTU e o REFIS IV, conforme tabela abaixo:

         2014         2013
REFIS IV 12.500.603 9.279.362
IPTU 1.112.087 998.663

13.612.690 10.278.024
Menos: parcela do circulante (2.339.274) (1.829.520)
Parcela do não circulante 11.273.416 8.448.504
3.14. Fornecedores – Compostos substancialmente por contratação de servi-
ços de consultoria e assessoria jurídica e obrigações comerciais. 3.15. Em-
préstimos e Financiamentos: circulantes e não circulantes - Os emprésti-
mos e financiamentos são registrados ao custo de captação, deduzidos das
amortizações e acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço,
conforme demonstração abaixo:
Banco          2014         2013
Caixa Econômica Federal Curto Prazo 1.046.443 885.109
Início em 18/11/2013 Longo Prazo 620.326 368.795
Prazo 36 meses (renegociado) Juros a pagar 19.883 481.798,
Capital de giro – TR + 1,5% am Totais 1.686.652 1.735.737
3.16. Provisão para Contingências – A OSEC é parte em diversos proces-
sos de natureza de ordem trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibilidades de

âmbito federal que se encontra em diferentes fases processuais. A Administra-
ção avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião dos
seus assessores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as
perdas são prováveis. 3.17. Outras contas a pagar – Refere-se a obriga-
ções e empenhos com órgão governamentais e prestação com serviços médi-
cos de autônomos. 3.18. Receitas antecipadas – As receitas antecipadas
de recursos financeiros sobre convênios, locações e outros serviços operacio-
nais a realizar foram liquidados com recursos de doações recebidas durante o
exercício de 2014.  4. COBERTURA DE SEGUROS - A OSEC mantém segu-
ros com a finalidade de atender as medidas preventivas cabíveis, em valor
considerado suficiente para a cobertura de sinistros que possam ocorrer e, por
isso, a administração julga que não haverá impedimento e/ou descontinuidade
das atividades de saúde e de assistência social da Instituição. 5. AJUSTE DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES - Os ajustes de exercícios anteriores identificados
em 2014 foram registrados diretamente na conta de déficits acumulados, inte-
grante do patrimônio líquido e decorreram substancialmente por erros de avali-
ação de contingências e processos desconhecidos, de controles internos so-
bre contas de depreciação dos bens imobilizados, sobre controles de valores
registrados como depósitos judiciais sem documentação hábil que possibilidade
identificação, conciliação e mensuração de cada processo, de perdas sobre
saldos antigos de difícil liquidação sem garantias real de recebimento.  6.  IMU-
NIDADE TRIBUTÁRIA:  6.1 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - A OSEC está enqua-
drada como entidade Imune, na condição de Associação Civil, sem fins lucrati-
vos, conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e arti-
gos 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN, prestando contas de suas
atividades através de Relatórios de Atividades Realizadas, exigidos pelos diver-
sos órgãos governamentais, que demonstram a assistência social e a
filantropia realizadas para a manutenção dos objetivos e de suas finalidades
estatutárias. O valor das isenções usufruídas da cota patronal e da Cofins
apurados pela Entidade foi registrado contabilmente como renúncia fiscal para
atendimento das normas contábeis vigentes e no exercício de 2014 foi de R$
934.131.. 6.2 FORMALIDADES COM ÓRGÃOS REGULAMENTADORES - A
OSEC é registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – pro-
cessos nº 239.978/74, nº 256.799/77, nº 010.813/74 emitidos em 8/92 e
28.996.025.647/95 e pedido de renovação nº 71010.000804/2007-12, defe-
rido por força da Resolução nº 07 de 3/2/2009 do Conselho Nacional de As-
sistência Social – CNAS. A OSEC encaminhou os requerimentos de renovação
do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS para o Ministério da Saúde - MS, pedidos de renovação Processo nº
25000.055154/2010-40, Processo nº 25000.188140/2012-73 e Processo nº
25000.236392/2014-88, em análise. A OSEC tem o registro no CONSEAS –
Conselho Estadual de Assistência Social, sob o n. 0038/SP/99, reconhecimen-
to de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 309 de 8/7/74, D.O.E. de 9/7/74, re-
conhecimento de Utilidade Pública Municipal - Decreto 37.787 de 6/1/99,
D.O.M. de 7/1/99 e certificada como Organização Social – O.S. pela Prefeitura
do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Gestão, em 13/8/2007,
D.O.C de 16/8/2007, P.A. nº 2007.0.206.088-3.  A OSEC respeita a Legisla-
ção e demais normas que disciplinam a atuação das Entidades Beneficentes
de Assistência Social na área da saúde, a saber: Leis nº 12.101/09, 12.868/
13 e Lei 8.212/91 e Decretos nº 8.242/14 e 7.300/10, Portaria nº 1.970/11
do Ministério de Estado da Saúde.  6.3 AÇÕES FILANTRÓPICAS:  A OSEC
realizou 150.099 atendimentos durante 2014 segmentados: a) 33.410 atendi-
mentos por meio do Termo de Convênio relativo ao SUS; b) 116.689 atendimen-
tos de forma gratuita em 2014. O valor das gratuidades concedidas em 2014
somaram R$ 3.144.836, concentrados substancialmente na área de saúde e
parte em as-sistência social com base na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de
2009, e suas alterações publicadas nos Decretos nº 8.242 de 23 de maio de

2014 e 7.300 de 20 de julho de 2010 conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos      2014         Part.       2013         Part.
Gratuidades 1.223 0,80% 44.970 23,05%
SUS 148.876 99,20% 150.145 76,95%
Totais 150.099 100,00% 195.115 100,00%
A OSEC na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos e prestação de servi-
ços na área de saúde, está enquadrada como entidade Imune, conforme artigo
150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código
Tributário Nacional (CTN), e cumpre com a obrigatoriedade de entregar anual-
mente o Relatório de Atividades juntamente com os demais documentos exigidos
pelos diversos órgãos governamentais, objetivando manter a condição de imuni-
dade, prestando conta da filantropia realizada na manutenção dos objetivos e
de suas finalidades estatutárias. 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - O Patrimônio Líqui-
do é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória do
Patrimônio Social Inicial, acrescido ou decrescido dos valores das reavaliações e
ajustes de avaliação patrimonial dos superávits ou déficits acumulados e do re-
sultado do exercício. 8 TRABALHO VOLUNTÁRIO - A Resolução CFC Nº 1.409,
de 21 de Setembro de 2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem
Finalidade de Lucros, determina que o trabalho voluntário deve ser reconhecido
pelo valor justo da prestação do serviço recebido. Em 2013 e 2014 a OSEC não
obteve trabalho voluntário em valor relevante para registro. 9 PASSIVO A
DECOBERTO -  A Administração está empenhada em desenvolver um conjunto
de ações para buscar reverter os sucessivos déficit e reequilibrar a situação eco-
nômico financeira da entidade para manutenção dos seus trabalhos na área de
atendimento médico, através de redução de gastos, melhorias na gestão, mu-
dança no perfil da dívida e outras medidas corretivas, busca de parcerias estra-
tégicas para manutenção do negócio. 10 REAPRESENTAÇÃO  - Devido a erros
de transcrição ocorrida na publicação 09 de abril de 2015 do Diário de São Pau-
lo relativo as rubricas do déficit acumulado e resultado do exercício findo de 31
de dezembro de 2013, estamos procedendo a reapresentação das colunas do
Balanço Patrimonial para melhor entendimento e compreensão, onde foram
efetuadas as seguintes alterações:

                2013                 2013
Passivo a descoberto        publicado Reapresentado    Diferenças
Patrimônio social 20.000 20.000 -
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968 -
Déficit acumulado 38.624.486 (84.071.012) (122.695.498)
Déficit do exercício (138.168.085) (15.472.587) 122.695.498
Total (49.413.631) (49.413.631) -

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 Os membros do Conselho Fiscal da ORGANIZAÇÃO DE SAUDE COM
EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC , de conformidade com o que dis-

DIRETORIA
Maurício Vidal  -  Diretor Presidente - CPF: 077.984.838-10

Cláudio Alves Silva - Contador - CRC1SP239165/O-1

põem a lei, examinaram, na extensão julgada necessária, Livros, Docu-
mentos de Contabilidade, Balanço Patrimonial e Demonstrações de Lu-
cros Superávit e Déficit do exercício encerrado em 31 de dezembro de

2014, tendo encontrado as contas em perfeita ordem e exatidão, são
de parecer que as mesmas sejam aprovadas pela Assembléia.

São Paulo, 20 de Março de 2015

 Norma Lúcia do Carmo S. Negrette – Conselheira
 Hélio Ituo Daikuara – Conselheiro

 Evelyn dos Santos Negrette – Conselheira

auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.  Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-
tados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro.  Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevan-
tes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da empresa. Uma auditoria inclui também a avaliação da ade-
quada apresentação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apre-
sentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.  Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião com ressalvas.  Base para opinião com ressalvas: A Administração da
Entidade adota taxas fiscais para depreciar e amortizar seus bens imobilizados
pelo método linear ao invés de considerar o desgaste pelo uso da vida útil. Além

disso, não nos apresentou laudo sobre o valor recuperável (impairment test) dos
bens descritos na nota 3.10. Nossos exames evidenciaram que os imóveis foram
hipotecados para garantia de parcelamentos e dívidas. Consequentemente, em
31 de dezembro de 2014, não foi possível determinar a razoabilidade do valor e
a depreciação acumulada e apropriada ao resultado do exercício desses bens.
No final do exercício, a Organização constituiu provisão para pagamento de
débitos fiscais descritos na nota explicativa n° 3.13 sendo: R$ 11.273 mil no
passivo não circulante e R$ 2.339 mil registados no passivo circulante. Pelo fato
de uma parte desses débitos fiscais parcelados estarem ainda sub judice, não foi
possível determinar a razoabilidade e a suficiência do saldo efetivamente devido
referente aos débitos fiscais a pagar em 31 de dezembro de 2014.  Em razão da
falta de conciliação e de controles internos adequados relativo a composição dos
saldos devidos com fornecedores em 31 de dezembro de 2014 no montante de
R$ 11.694 mil apontados na nota 3.14, de convênios médicos no valor de R$
16.368 mil e de outras contas a pagar no valor de R$ 14.220 mil, descritos na nota
3.17, não conseguimos obter evidência adequada e suficiente para opinar com
segurança sobre esses saldos, mesmo por meio de procedimentos alternativos de
auditoria. Consequentemente, não foi possível emitir opinião e validar os saldos
dessas contas na data base de 31 de dezembro de 2014. Opinião com ressalvas:

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos
parágrafos Base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis apre-
sentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Organização de
Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC em 31 de dezembro de 2014, o
desempenho das suas operações e os fluxos de caixa de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Ênfase:  As demonstrações contábeis foram elabo-
radas no pressuposto de continuidade normal de suas atividades. A Entidade
apresenta elevado grau de endividamento, passivo a descoberto e sucessivos
déficits, fatores que afetam a manutenção das atividades normais de suas ope-
rações. A nota explicativa n° 09 informa que uma nova gestão assumiu Adminis-
tração, contudo, até a conclusão dos nossos exames, nenhum Plano de Ação foi
apresentado para reduzir impactos negativos, gerar caixa e outras medidas sa-
neadoras no sentido de recuperação econômica e financeira da Entidade.

São Paulo, 21 de setembro de 2015.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 15.753/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Conselheiros da  Organização de Saúde com Exce-
lência e Cidadania - OSEC  São Paulo – SP. Examinamos as demonstrações
contábeis da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas
contábeis e as demais notas explicativas.  Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis: A Administração da Organização de Saú-
de com Excelência e Cidadania - OSEC é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é
a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo

Demétrio Cokinos
Contador – CNAI nº 385

CRC-1SP120410/O-2
CVM 7.739

VR I Participações S.A.
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/09/2016
Data, Hora e Local: 20/09/2016, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto
101, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: dispensada. Composição da Mesa: Presi-
dente: Daniel Santos de Oliveira; Secretária: Gabriella Rodrigues Menezes de Freitas. Ordem do Dia: Deliberar
sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações. Deliberações Apro-
vadas por Unanimidade: (i) Aumentar o capital social da Companhia atualmente de R$ 199.000,00, para R$
3.699.000,00, ou seja, um aumento de R$ 3.500.000,00, mediante a emissão de 3.500.000 novas ações, no-
minativas, sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, com preço de emissão de R$ 1,00 cada,
para fins do disposto no § 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. Referidas novas ações serão integralmente
subscritas e integralizadas pela acionista VRE Desenvolvimento III Fundo de Investimento Imobiliário - FII,
conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I da presente ata. Em decorrência do aumento do capital
social ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 3.699.000,00, integralmente realizado, em moeda corrente nacio-
nal, dividido em 3.699.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 431.817/16-9 em 05/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Seccretária Geral.
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Especial

THIAGO VINHOLES/http://airway.uol.com.br/

Em 1982, ano em que a Argentina invadiu as Ilhas Falkland 
(Malvinas), o país contava com a segunda maior força aérea 
da América Latina, superada apenas por Cuba, então abas-

tecida pela antiga União Soviética. Nessa época, a Fuerza Aérea 
Argentina (FAA) possuía mais de 200 aeronaves de combate, 
entre caças supersônicos, bombardeiros e aviões de ataque ao 
solo, além do apoio da Armada (Marinha), com mais caças e 
aviões de vigilância marítima.

Pelo volume de aeronaves e suas qualidades, era uma força a 
ser temida. No entanto, nenhum general argentino previu que 
essa capacidade, aparentemente formidável, poderia ser arrasada 
por algumas dezenas de caças britânicos de procedência duvidosa 
e em poucos dias.

Pouco antes do início do confl ito no Atlântico Sul, a Marinha 
Britânica (Royal Navy), em contenção de custos, havia modifi cado 
seus porta-aviões para um padrão mais barato de operar, substi-
tuindo as catapultas de lançamento pelo convés com “ski-jump”. 
Isso também mudou a forma e a capacidade das aeronaves que 
poderiam ser embarcadas.

Com a mudança no padrão dos porta-aviões, equipados com 
uma curiosa rampa, a Royal Navy aposentou seus últimos caças 
navais F-4 Phantom e adotou o revolucionário Harrier, um avião 
de combate que podia pousar e decolar na vertical, como um 
helicóptero.

Era o início da carreira operacional do Harrier, caça que a 
fabricante britânica Hawker Aircraft vinha desenvolvendo des-
de a segunda metade da década de 1960. O avião já estava em 
operação com as forças britânicas há mais de 10 anos, mas ainda 
havia muitas difi culdades na sua condução. Era uma aeronave 
difícil de pilotar e de manutenção altamente complexa.

Por conta dessas difi culdades em voar com o Harrier, no início 
da Guerra das Malvinas muitos duvidavam de sua capacidade 
de combate. Ao todo, o Reino Unido despachou 28 caças para 
o confl ito, na versão Sea Harrier, de uso naval, embarcados nos 
porta-aviões Invencible e Hermes. Já a força aérea argentina e a 
marinha contavam com quase 120 caças.

O Massacre do 
Harrier na Guerra 
das Malvinas
Considerado fraco para o combate, os caças Harrier 
arrasaram o poder aéreo da Argentina e foram 
fundamentais na retomada das Ilhas Falkland pelas 
forças britânicas

Apesar de ser bem mais lento, o Harrier superou com facilidade os caças 
supersônicos da FAA.
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Para poupar combustível na decolagem, o Harrier pode 
decolar usando uma rampa.
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A Força Aérea Argentina perdeu dois caças Mirage III 
nas Malvinas, abatidos pelos Harrier (FAA)

Os Pucará representavam uma das principais ameaças ao desembarque
das tropas britânicas (FAA)

A FAA tinha a disposição os 
caças supersônicos Dassault 
Mirage III e o IAI Dagger, 
além dos modelos subsônicos 
A-4 Skyhawk, aeronave que também era operada pela marinha 
argentina a bordo do porta-aviões 25 de Mayo. Outro temor 
eram os aviões de ataque ao solo FMA Pucará, fabricados na 
Argentina e o primeiro avião militar desenvolvido da América 
do Sul que entrou em combate – no mesmo confl ito a Argentina 
fez o “batismo de fogo” do Embraer Bandeirulha, em missões 
de vigilância naval.

Os militares argentinos erraram em praticamente todas as 
previsões e ações militares realizadas durante a Guerra das Mal-
vinas. O governo da Argentina, então liderado pelo presidente 
e general Leopoldo Galtieri, acreditava que os ingleses, então 
enfrentando uma severa crise econômica e social, não perderiam 
tempo e dinheiro tentando recuperar uma porção de território 
ultramarino tão distante, sobretudo diante do “poderoso” arsenal 
portenho.

A Argentina também acreditou na possibilidade de os Estados 
Unidos apoiarem a invasão surpresa, consumada no dia 2 de abril 
de 1982. Mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, as forças 
argentinas tomaram poucas precauções para defender as ilhas 
renomeadas como Malvinas.

As forças argentinas invadiram a região com pouquíssima 
resistência, pois os britânicos mantinham apenas algumas 
dezenas de soldados do território, aparentemente sob nenhum 
risco. Três dias após a invasão, arruinando os planos diplo-
máticos de Buenos Aires, o parlamento britânico autorizou 
o envio de uma força tarefa para retomar as ilhas, e a ponta 
de lança da campanha era o caça Harrier, até então nunca 
testado em combate.

Começa o massacre
Enquanto a marinha inglesa seguia a toda a velocidade para 

o Atlântico Sul, com uma força de cruzadores, submarinos e 
porta-aviões, a Força Aérea Real (RAF) iniciou uma ousada 
campanha de bombardeiros com os Avro Vulcan, que inca-
pacitou a pista do aeroporto de Port Stanley, impedindo que 
os argentinos empregassem suas aeronaves a partir daquele 
ponto.

Antes do fi nal de abril, os porta-aviões britânicos já haviam 
alcançado a zona do confl ito e os Harrier foram lançados em 
voos de patrulha. Para combatê-los, os argentinos acionaram 
a FAA com força total. Porém, havia mais um problema: as 
Ilhas Malvinas também eram longe da Argentina. Para piorar, 
não havia no novo território uma pista com extensão capaz 
de receber os jatos supersônicos argentinos.

Navegando a cerca de 300 km das Malvinas, os porta-aviões 
Invencible e Hermes lançaram os primeiros Harrier no dia 1º 
de maio de 1982, em missão de bombardeio a pista em Port 
Stanley, então renomeada como Puerto Argentino. Em reta-
liação, nesse mesmo dia caças da FAA foram acionados para 
atacar os navios britânicos que se aproximavam. E lá foram 
os Harrier, agora armados como interceptadores.

Os caças argentinos precisavam realizar uma viagem de 645 
km até alcançar a zona de combate, o que limitava drasticamente 

o tempo em que as aeronaves 
podiam permanecer na zona 
do confl ito, até alcançar o nível 
crítico de combustível e pre-
cisar retornar ao continente. 
No primeiro dia de combates 
aéreos, a argentina perdeu 
quatro aeronaves – dois Mirage 
III, um Dagger e um bombar-
deiro Canberra, abatido antes 
mesmo de alcançar as ilhas.

Domínio 
britânico

O fracasso total da Argentina 
na primeira batalha aérea da 
Guerra das Malvinas foi um 
duro golpe para a FAA, que 
não tinha mais nenhuma dúvida 
sobre a disposição dos ingleses 

em recuperar as ilhas e, sobretudo, a capacidade devastadora 
dos Harrier.

Apostando na alta velocidade, os caças argentinos enfren-
tavam os Harrier em combates frontais, uma tática que se 
mostrou completamente desastrosa. Não só isso, os mísseis 
disparados pelos aviões da FAA não conseguiam “engajar” 
as aeronaves inglesas, que rapidamente manobravam para a 
posição de contra-ataque e lançavam seus mísseis com uma 
precisão mortal.

O erro do primeiro combate fez a FAA recolher seus aviões e 
repensar suas estratégias de ataque. Enquanto isso, por mais de 
20 dias os Harrier realizaram ataques a posições argentinas nas 
Malvinas, com bombas, foguetes e disparos de canhões. O medo 
e a precaução eram evidentes nas forças argentinas. Temendo 
o pior, a Armada Argentina recolheu o porta-aviões 25 de Mayo 
para próximo do continente.

Dagger da FAA voando entre as embarcações 
britânicas, nas Malvinas.
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A rápida invasão das Ilhas Falkland, como fi zeram os 
argentinos em poucas horas em 1982, difi cilmente poderá 
ser repetida pela Argentina ou qualquer outro candidato 
a conquistar o território, valorizado por suas reservas de 
petróleo pouco exploradas e a posição estratégica, próxima 
a diversas bases de pesquisa na Antártica.

Desde o fi nal da Guerra das Malvinas, os britânicos man-
tém permanentemente na região grandes embarcações de 
combate e tropas do exército com armamentos pesados. 
O Reino Unido também instalou um sistema de vigilância 
avançado nas ilhas e uma base militar, onde a RAF mantém 
uma frota de caças Eurofi ghter Typhoon preparados para 
repelir qualquer invasor, seja de um país da América do Sul 
ou até uma grande potência.

Ilhas Falkland, hoje

A RAF mantém de prontidão caças Typhoon na base 
instalada no Aeroporto Mount Pleasant.

(Google Maps)



São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de outubro de 2016
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Como o atendimento por 
vídeo pode benefi ciar a 
experiência do cliente

no contact center

Em um ambiente 

globalizado de negócios 

nos dias de hoje, 

a necessidade em 

construir uma relação 

sólida com o cliente é 

mais importante do que 

nunca

Mesmo que o telefone 
ainda esteja presente 
em cerca de 68% de 

todas as comunicações de 
contact center, outros canais 
digitais como vídeo, e-mail ou 
bate-papo na web crescem em 
ritmo acelerado. De acordo 
com o instituto de pesquisa 
Forrester, 95% dos consumi-
dores utilizam mais de um 
canal para se comunicar com 
as empresas.

Atualmente, chats de vídeo 
compõe menos de 2% das 
operações de um contact 
center. No entanto, empresas 
visionárias estão implementan-
do vídeos como parte de sua 
estratégia de atendimento ao 
cliente. Isso porque 98% dos 
jovens entre 18 e 34 anos de 
idade relataram na pesquisa 
o uso de smartphones para 
assistir conteúdos de vídeo 
diariamente (Fonte Google e 
IPSOS). Claramente uma nova 
tendência que as empresas 
precisam se conscientizar.

Em 2016, a demanda por 
esse tipo de serviço cresce a 
medida que mais empresas 
testam sua efi cácia e rentabili-
dade em suas atividades atuais 
e no apoio ao cliente ou contact 
center. Na verdade, ambos 
clientes e empresas podem 
encontrar vantagens ao usar 
interações de vídeo em suas 
comunicações.

 
Serviços de valor 

agregado e experiência 

personalizada

Quando o cliente exige uma 
experiência ainda mais perso-
nalizada, o chat de vídeo é a 
maneira rápida e acessível para 
os agentes dos contact centers 
ajudá-lo. Esse sistema permite 
que os agentes personalizem 
ao máximo a experiência do 
cliente, isso porque chama-
das de conferência de vídeo 
de alta qualidade permitem 
a esses profissionais uma 
comunicação de forma tão 
efi caz, que acabam ajudando 
as empresas a construir as re-
lações envolventes necessárias 
para o sucesso nos negócios. 
Especialmente nas áreas de he-
althcare, help desk, fi nanceira 
(Banco) ou indústrias de vare-
jo, as empresas encontram os 
benefícios do uso deste canal 
em seu contact center.

 
Envolvimento emocional

As interações por vídeo per-
mitem ao contact center criar 
e manter essa comunicação 
mais próxima com o cliente, 
independentemente da distân-
cia.  Eles podem obter atenção 
imediata, precisão e consistên-
cia em tempo real durante suas 
interações com os agentes. É 
particularmente efi ciente, uma 
vez que utiliza uma abordagem 
emocional que pode infl uen-

ciar o comportamento dos 
consumidores com impacto 
direto sobre a sua motivação, 
contexto e atitude. Desse 
modo, se você consegue fazer 
com que  os consumidores 
aumentem  seu envolvimento 
com a marca, eles também 
podem aumentar o seu nível 
de despesas de compra de 
produtos ou serviços.

 
Experiência de primeira 

classe e qualidade de 

serviço

A introdução do vídeo como 
um canal de comunicação no 
contact center melhora a cola-
boração entre clientes e agen-
tes nos serviços de assistência, 
porque torna as conversas e o 
entendimento mais naturais e 
transparentes, muito parecido 
com as interações face a face. 
Contribui ainda para melhorar 
a qualidade do serviço e a 
satisfação do cliente, fatores 
diferenciadores para a con-
quista, retenção e fi delização 
do cliente.

 
Aliás, no que se refere à 

satisfação do cliente, o aten-
dimento por vídeo sobressai-
se a qualquer outro canal de 
comunicação utilizado. Cada 
vídeo chat pode ser gravado e 
usado para analisar o proces-
so de qualidade na empresa. 
Além disso, como a criação 
de culturas que priorizem e 
mantenham o foco no cliente 
é um dos maiores desafi os, as 
empresas podem controlar a 
qualidade dos seus processos 
para melhorar o engajamento 
com seus clientes.

 
Custos mais baixos

Em relação a desafi os, um 
dos principais para o contact 
center é sempre o de se ajustar 
a custos operacionais mais bai-
xos. Adicionando capacidade 
de colaboração por vídeo em 
seu contact center, pode-se 
reduzir as despesas de aten-
dimento ao cliente devido à 
defl exão ou menor duração das 
chamadas relacionadas. Além 
disso, o seu call center pode 
reduzir o investimento inicial 
uma vez que a administração, 
os processos em curso e os 
fl uxos de gestão podem ser 
otimizados dentro da Orga-
nização.

 
Motivação dos Agentes

A equipe de um contact 
center pode facilmente se 
adaptar a essa nova tecnologia 
por meio de um treinamento 
simples.  Do mesmo modo que 
o agente sente-se motivado 
em atender uma chamada e 
responder e-mails, com o bate-
papo de vídeo ele integra-se 
a uma atmosfera social plena 
ao interagir diretamente com 
os clientes.

À medida que caminhamos 
para um ambiente mais conec-
tado de Internet das Coisas, 
percebemos o quanto podemos 
melhorar o nível de nossa 
comunicação. E isso é funda-
mental para uma excelente 
experiência do cliente.

 
(*) É country manager da Presence 

Technology.

Maurício Visnardi (*)
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News@
Hitachi foca no mercado de monitoramento 
e segurança de vídeo

@A Hitachi Insight Group, que é responsável por conduzir 
empreendimentos globais unifi cados, referente à chamada IoT 

(Internet of things, ou Internet das coisas) e uma estratégia GTM (go-
to-market, estratégia de acesso a mercados), anunciou hoje três novos 
modelos da Plataforma de gerenciamento de vídeo (VPM), da Hitachi, 
projetados para migrar dinamicamente a companhia para mercados 
de segurança e monitoramento de vídeo — uma oportunidade de 
mercado disponível avaliada em mais de US$6 bilhões, com base em 
recentes estimativas de uma empresa de pesquisas independentes. 
As novas confi gurações de VPM, da Hitachi, combinam computação 
e armazenamento virtualizados, e são fornecidas como aplicativos 
completos, totalmente integrados. Estes novos modelos são otimizados 
para ambientes de segurança e monitoramento de vídeo corporativo 
e análise de suporte a vídeo (www.hitachiinsightgroup.com).

São Paulo recebe mega feira de tecnologia

@No mês de dezembro, São Paulo estará no centro das atenções 
para os amantes de tecnologia. A FITIC, Feira Internacional de 

Tecnologia e Inovação, desembarca na cidade, levando ao público a 
oportunidade de vivenciar experiências que vão desde realidade virtual, 
corrida de drones, impressão 3D, entre outras. No local, as pessoas 
poderão conhecer, experimentar e até comprar produtos ou serviços 
em exposição. Durante os quatro dias de feira, serão 350 expositores 
para demonstrar as mais recentes inovações do mercado, em uma 
área de 30.000 m² no São Paulo Expo. Os visitantes também poderão 
acompanhar palestras e workshops, com certifi cados de participação. 
Entre alguns dos palestrantes confi rmados estão nomes como Roberto 
Brandão, Country Manager da AMD Brasil, e Todd Barrett, diretor 
comercial do primeiro Centro de Marketing Internacional de Ontário 
(Canadá) na América do Sul, localizado em São Paulo. 

TP-LINK lança portal para parceiros

@A TP-Link, empresa global líder em conectividade e parceira para 
um dia a dia conectado, anuncia que irá usar sua participação na 

Até o dia 27 de outubro, os interessados 
por ciência e alimentação terão a oportu-
nidade de participar de diversas ativida-
des gratuitas promovidas pela Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento, Trabalho 
e Empreendedorismo (SDTE). Realizadas 
simultaneamente com a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), a edição municipal segue o tema 
nacional “Ciência Alimentando o Brasil”, que 
tem base na decisão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, que intitulou 2016 como o 
Ano Internacional das Leguminosas. 

Realizado desde 2004, esse evento tem 
o objetivo de aproximar a ciência e a tec-
nologia da população. Na capital paulista, 
as ações incluem ofi cinas, workshops e 
seminários voltados para o Dia Mundial 
da Alimentação, comemorado em 16 de 
outubro. As atividades reforçam a implan-
tação da Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

No dia 17, segunda-feira, das 9h30 às 
14h, o Mercado Municipal Paulistano 
(Mercadão) recebe o lançamento ofi cial 
do evento com as palestras “Por que 
devemos evitar o consumo de alimentos 
ultraprocessados” e o “Plano Municipal 
de Segurança Alimentar”. Na sequência, 
ocorre o workshop culinário “Gastronomia 
Saudável e Sustentável”.

O público ainda terá a oportunidade de 
participar da Arena de Inovação, no dia 20 
de outubro, no Centro Cultural Vergueiro, 
em que serão apresentados os projetos das 
duas edições do Programa de Valorização 
de Iniciativas Tecnológicas (Vai Tec). Os 
selecionados tiveram como foco principal 
trazer soluções para a melhoria da vida 
dos moradores de São Paulo.

Já no dia 21, sexta-feira, das 9h às 13h, 
a Semana de Ciência e Tecnologia oferece 
o Seminário Agricultura na Cidade de São 
Paulo que trará especialistas para debater 
temas sobre tecnologias a serem aplicadas 

no segmento de agricultura familiar, além 
de um balanço das iniciativas promovidas 
pela gestão municipal nesta área. Na parte 
da tarde, o tema agricultura será explorado 
em rodas de conversa sobre agroecologia, 
logística e consumo, além da apresentação 
de uma proposta desenvolvida pela Prefei-
tura de São Paulo, para ligar restaurantes 
e consumidores da capital a produtores da 
agricultura familiar no Mobilab (Rua Boa 
Vista, 136 – Centro), das 13h às 18h.

As atividades ocorrem em parceria com 
a Universidade de São Paulo, que também 
oferece uma programação entre os dias 18 
e 22 de outubro, no campus da Cidade Uni-
versitária, Parque de Ciência e Tecnologia 
e no Museu de Zoologia; e o Instituto de 
Economia Agrícola, que fará o seminário 
"Cenários Prospectivos para a Agricultura 
e Alimentação", no dia 19, quarta-feira, às 
14h, na Sala Ruy Miller Paiva (Praça Ramos 
de Azevedo, 254, 3º andar) (www.cienciaa-
limentandoobrasil.cmcti.com.br/).

Edição municipal da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia terá atividades diversifi cadas

O assunto preocupa tanto empresas como o público fi nal 
e merece toda a atenção. E para discutir esse tema que 
acontece na Fecomercio, em São Paulo, entre os dias 25 

e 27 de outubro o Congresso Security Leaders – maior evento da 
América Latina na área de Segurança da Informação e Risco. 

Gostaria de oferecer a Graça Sermoud, especialista em seguran-
ça digital e idealizadora do Security Leaders, para uma entrevista. 
Ela pode falar sobre os assuntos abaixo, entre outros:

 • Ransomwere – O termo não é novo, mas muito tem se fa-
lado sobre ele nos últimos tempos. Ransomwere é um tipo 
de malware que restringe o acesso ao sistema infectado, 
pedindo um resgate pela volta do acesso.

  Como evitar ser alvo de um criminoso que sequestra os dados? 
Se esse ataque acontecer, o que fazer?

 • Os hackers não estão mais apenas interessados dados 

fi nanceiros – A ‘bola da vez’ agora são os dados hospitalares. 
Como muitos hospitais e planos de saúde informatizaram o 
histórico médico de seus pacientes, resultados de exames, 
tratamentos e medicamentos utilizados se tornaram um 
conteúdo valioso – e passível de ser sequestrado. Como se 
proteger disso?

 • Falsas promoções no Facebook e Whatsapp – O brasileiro 
adora promoções. E quem não fi ca tentado por descontos de 
grandes marcas como Zara, Starbucks, McDonalds e Burger 
King? Os criminosos enviam uma mensagem proveniente 
convidando a participar de uma pesquisa e compartilhá-la com 
seus contatos para obter o cupom de desconto. Tudo falso.

  Como saber que essas promoções são verdadeiras? Como se 
proteger?

Segurança digital para 
empresas e público fi nal
Segundo a pesquisa Global de Segurança da Informação 2016, divulgada pela PWC, o número de 
incidentes de segurança reportados aumentou em 274% no Brasil – muito superior aos 38% de 
crescimento da média global

 • Polêmica sobre a obrigatoriedade de reportar ataques 

cibernéticos – É bom? É direito do consumidor? Por que 
as empresas são reportam?

 • Segurança na Internet das Coisas – A Internet das Coisas 
já é realidade, sendo possível controlar diversos eletrodomés-
ticos a distância pela internet. Mas e a segurança? Portões 
podem ser abertos, ar condicionado ser ligado. Casos recentes 
relatam a invasão de babás eletrônicas, assustando o bebê no 
meio da noite. Quais os perigos dessa conveniência? Como 
se proteger? 

 • Segurança para PMEs – Segundo o Sebrae, o Brasil tem 
mais de 6,4 milhões de empreendimentos, sendo que 99% 
deles são micro e pequenas empresas. Por terem tamanho e 
infraestrutura menor, nem todas conseguem se dedicar a se 
protegerem contra ataques cibernéticos. Como elas podem 
se proteger? O que é necessário sem tem muito dinheiro?    

 • O mal vem de dentro - Muitas empresas já assumiram que 
foram atacadas e que o culpado estava dentro da empresa. 
Uma pesquisa diz que as empresas podem demorar até 200 
dias para detectar um ataque. Aí vem a pergunta – no que 
vale mais a pena investir: em prevenção ou atacar apenas 
quando houver incidentes? 

Futurecom 2016 para estreitar os laços com revendedores e integradores 
de sistemas. Além disso, a empresa ainda irá lançar, durante o evento, 
ferramentas e plataformas de vendas voltadas ao mercado corporativo, 
com expansão das vendas em 2017. A escolha da Futurecom para o 
anúncio do novo foco corporativo da empresa para o mercado SMB, 
se deve à estratégica concentração de público para este segmento, 
uma vez que se trata do maior evento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da América Latina (http://www.tp-link.com.br/).

Tudo sobre Educação em um só canal na internet

@A internet é hoje a principal fonte para busca de informações 
dos brasileiros, como aponta dados do IBOPE Media Brasil. Pen-

sando nisso, o grupo Vitae Brasil, que desenvolve soluções nas áreas 
de Educação, Saúde e Meio Ambiente, lançou o Conteúdo Vitae, um 
novo canal de vídeos no YouTube. O espaço reúne informações e dicas 
trabalhadas de forma leve e direta. No segmento educacional, um time 
de especialistas apresenta o Minuto Educação, vídeos de um minuto 
de duração que levam informações de qualidade que podem fazer a 
diferença no dia a dia do aluno, do professor, do gestor, da família e de 
toda a comunidade escolar (www.youtube.com/conteudovitae).

Serviço permite cliente ter sua logomarca em 
apenas uma hora

@Com a vida digital a mil, cada vez mais surgem demandas que precisam 
ser solucionadas com rapidez: um trabalho de faculdade, um evento no 

Facebook que precisa de imagens para ilustrar a fanpage, uma apresentação 
de trabalho que necessita de uma logomarca, ou até mesmo um compromisso 
com o grupo do futebol que precisa de um logo personalizado. A questão 
ainda é mais complexa para quem não está localizado nas capitais. Pode até 
parecer um problema, mas para atender a esse tipo de demanda a We Do 
Logos, maior comunidade de designers da América Latina, criou o projeto 
“Ao Vivo”. Ao optar por esse serviço, o cliente recebe, em média, duas opções 
de arte, sendo a primeira em até vinte minutos depois da contratação. A 
duração do atendimento é de uma hora e o designer responsável por criar 
o projeto desenvolve a ideia em tempo real e com o acompanhamento do 
cliente - que deverá passar o briefi ng e efetuar o pagamento diretamente 
no site. O atendimento é de uma hora e o cliente paga o valor fechado de 
R$ 99,00 (www.wedologos.com.br).

Saber como pensam e o que 
pensam os consumidores online 
é um grande desafi o, tanto para 
as marcas que possuem lojas 
virtuais e querem aumentar suas 
vendas, quanto para profi ssio-
nais de marketing e agências de 
publicidade que precisam atrair, 
conquistar e interagir com esse 
público. Justamente para atender 
esse anseio, o Opinion Box (www.
opinionbox.com), empresa de 
soluções digitais em pesquisas 
de mercado e opinião, e a Buscar 
ID (www.buscarid.com), empresa 
de marketing digital especializada 
em análise de dados, apresentam 
o E-BOOK “Jornada de Compra 
do E-Consumidor”.

A pesquisa foi realizada com 
1.075 internautas de todas as re-
giões do país, de ambos os sexos 

e de todas as classes sociais. Para 
responder ao questionário, era 
necessário ter realizado pelo menos 
uma compra online nos últimos 
12 meses.

O estudo descobriu, entre outras 
coisas, que 6 em cada 10 internau-
tas começam suas pesquisas pelo 
Google e 58% visitam de 2 a 5 sites 
antes de concluir a compra. Esses 
números apresentam diferença de 
acordo com a classe social e o perfi l 
de compra do usuário: quem faz 
mais compras costuma pesquisar 
mais do que quem compra menos, 
por exemplo.

Com 45 páginas, o E-BOOK “Jor-
nada de Compra do E-Consumidor” 
pode ser baixado gratuitamente 
por meio do link http://materiais.
opinionbox.com/ebook-jornada-
de-compra.

Ebook sobre comportamento de 
compra do consumidor digital
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de capita-
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escândalo
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mineira
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mo (sigla)
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a Louca
(Hist.)
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Metal de
joias
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O ângulo de 90º

Cauteloso
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Cão de grande (?):
dálmata ou husky

Mamífero insetívoro
dotado de espinhos

Está apto
Órgão que
congrega países das

Américas (sigla)

Postura
para foto
Achar en-
graçado P O S E

3/our. 5/porte. 6/arraso. 7/açucena — barraco. 8/vacância.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda, o décimo oitavo dia da lunação é muito benéfi co, mas nele devemos evitar as viagens. Lua fora de curso 
as 12h47 até ingressar em Gêmeos nesta terça-feira. Por isso, à tarde é melhor adiar decisões importantes ou atividades 
para as quais esperamos desdobramentos futuros. As ações empreendidas acabam sendo um desperdício, uma perda de 
tempo ou tendem a dar errado. As coisas podem não sair como planejadas, ou podem estar baseadas em falsos julgamen-
tos, e pior, não dar em nada. Pela manhã, maior sensualidade e facilidade para conquistar a atenção das pessoas tanto 
no lar como no trabalho.
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Com a Lua fora de curso a tarde é 
bom ater-se aos assuntos sem grande 
importância na parte da manhã. Será 
mais fácil mudar de hábitos a tarde. 
Evite as atitudes egoístas que geram 
rompimentos com as pessoas. Tro-
que ideias com as pessoas e poderá 
obter soluções. 78/678 – Verde.

Controle as emoções pela manhã que 
tendem a provocar situações tensas 
que afastam as pessoas. Procure 
conceber planos em comum acordo 
com uma grande energia e força. 
Final do dia será bom para organizar 
as ideias e procurar o diálogo com as 
pessoas. 52/152 – Amarelo.

Aguarde a Lua ingressar em seu 
signo pois fi cará fácil trocar infor-
mações, bater papo, aprender sobre 
novos assuntos, é o que interessará 
neste ciclo. Use o talento criativo 
acentuado para o que pretende 
realizar. A sua habilidade ajuda a 
manter relacionamento cada vez 
mais prazeroso. 33/133 – Verde.

O relacionamento amoroso precisa 
de diálogo que ajudará a aumentar 
seus sentimentos. Sentirá maior 
segurança, tranquilidade e harmonia 
no seu lar. Certas dúvidas podem tra-
zer perturbações no trabalho e no lar. 
Evite alimentar fantasia íntima que 
afasta a realidade. 92/392 – Azul.

Esta é uma fase em que mostra a 
versatilidade no pensar e o bom uso 
da palavra na comunicação humana. 
O Sol entrando na casa da família, 
o aproxima de suas raízes. A Lua 
fora de curso de tarde aconselha a 
seguir o que foi planejado. 90/590 
– Branco.

Uma perturbação passageira pode 
acontecer na relação amorosa. 
Através da organização e de uma 
maneira mais direta de agir, a vida 
fi nanceira irá melhorar. As suas 
relações devem melhorar através do 
diálogo, que não deve ser crítico ou 
detalhista. 42/142 – Amarelo.

À tarde é melhor adiar decisões im-
portantes ou atividades para as quais 
esperamos desdobramentos futuros. 
As ações empreendidas acabam sen-
do um desperdício ou tendem a dar 
errado. Procure saber quais são seus 
principais desejos e dê um passo para 
realizá-los. 03/103 – Cinza.

Algumas transformações pessoais 
precisam ser feitas esta semana. Evi-
te confusões de manhã, mantendo o 
equilíbrio nas relações. Dedique-se 
ao trabalho e terá um bom retorno 
dele depois do aniversário. Começa 
uma fase de recolhimento, a mais 
delicada do ano. 34/734 – Verde.

O desenvolvimento de suas ativida-
des torna você mais forte e com enor-
me disposição. O forte interesse por 
atividades agradáveis pode ajudar a 
aumentar seus ganhos materiais. Irá 
alcançar uma posição mais fi rme e 
segura em suas atividades pessoais 
esta semana. 93/293 – Amarelo.

Pode haver uma ou outra mudança, 
mas terá chance de melhorar e 
prosperar. Precisa manter a calma 
numa situação difícil no ambiente 
de trabalho. Se souber agir tudo 
será vencido. Caso contrário, pode 
ser levado a rompimentos bruscos, 
sem manter diálogo pela manhã. 
39/239 – Verde.

Uma atitude positiva pode ser 
responsável por mudanças posi-
tivas na relação sexual. Supere 
as difi culdades com coragem e a 
cabeça erguida. Procure o laser e 
a diversão, que aproximam alguém 
de seu convívio. Aguarde, em breve 
terá chance de vislumbrar novos 
horizontes. 49/149 – Azul.

De tarde a Lua em Touro estará 
fora de curso provocando confl itos 
nas relações com amigos e a pessoa 
amada. Um novo ciclo de vida começa 
na sua vida, devendo usar de muita 
força de vontade e persistência. Use 
de otimismo ao tomar suas atitudes a 
tarde e a noite. 46/446 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 17 de Outubro de 2016. Dia de Santo Inácio de Antioquia, 
São Vítor, São Mariano, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter. 
Dia do Profi ssional de Propaganda, Dia da Indústria Aeronáutica 

Brasileira, Dia da Apicultura, Dia Nacional de Vacinação e Dia do 

Eletricista.  Hoje faz aniversário o ator Nuno Leal Maia que faz 69 anos, 
a atriz Margot Kidder, que nasceu em 1948 a atriz Bárbara Paz que faz 42 
anos e a atriz, cantora e dançarina Negra Li que nasceu em 1979. 

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é amável, ambicioso, idealista e carismático. 
Mesmo quando tem confi ança na sua intuição a tendência à impaciência ou a 
excesso de entusiasmo indica que precisa evitar agir com precipitação. Esperto, 
independente, prefere utilizar o seu conhecimento de forma específi ca para 
desenvolver uma especialização, o que o leva a ser bem-sucedido. Tanto a 
família como a pessoa amada são sempre muito importantes para esse libriano 
que é sensível e emocional no que se refere à sua vida privada e aos seus 
negócios. Uma de suas características mais notáveis é a sinceridade.

Simpatias que funcionam
Desfazer brigas entre amigos: Pegue 1 pedaço de 
papel amarelo e escreva o nome da pessoa com quem 
brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qualquer mate-
rial sobre o papel e deixe 15 dias, para atrair energias. 
Reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao seu 
anjo da guarda para que você volte a ter amizade com 
a pessoa que deseja. Depois, jogue o papel no lixo e 
use a pirâmide para decorar o seu quarto.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sa-
bedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. 
Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, sonhar 
com bolsa é aviso de felicidade no amor e que seus 
desejos se tornarão realidade. Números de sorte: 20, 
29, 32, 45 e 68

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

ORAÇÃO E ATENÇÃO: Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quais-
quer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da Divina 
Providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas 
para que te certifi ques quanto às indicações do Alto. Qual ocorre ao Sol 
que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe 
roga calor, de vez que lhe basta, para isso, a mobilização dos próprios 
raios, Deus conta com milhões de mensageiros que Lhe executam os 
Excelsos Desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá 
por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, 
as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a 
advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te 
alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa 
nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze 
o caminho. Mais que isso. As respostas do Senhor, às tuas necessidades 
e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos 
a te subirem do coração ou dos próprios raciocínios e a descerem do 
cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, 
pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com 
a pessoa que se te afi gura providencial para a troca de confi dências, 
nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas 
emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te 
fulgem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância 
do Bem Eterno. O próprio Jesus, o Mensageiro Divino por excelência, 
guiou-nos à procura do Amor Supremo, quando nos ensinou a suplicar: 
"Pai Nosso, que estás no Céu, santifi cado seja o Teu nome, venha a nós 
o Teu reino, seja feita Tua vontade, assim na Terra como nos Céus..." E, 
dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos a escolher um 
lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto Ele mesmo demandava 
a solidão para comungar com a Infi nita Sabedoria. Recordemos o Divino 
Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemen-
te; imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, 
esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de 
Deus, mas também a fi m de aceitá-las, reconhecendo que as respostas 
do Alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, 
pareçam contra nós. Emmanuel (De "À luz da oração", de Francisco 
Cândido Xavier - Espíritos diversos)
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Contação
de Histórias

Entediado, em meio a um 
deserto, um viajante decide 
criar um jardim. Mas como fazê-
lo? O espetáculo “Meu Jardim” 
fala de esperança, de sonho, do 
desejo e da possibilidade de 
transformar o mundo em uma 
paisagem que poderia ser o 
Irã, como poderia ser o Brasil. 
A montagem utiliza elementos 
visuais e sonoros próprios da 
cultura brasileira e se aproxima 
da cultura iraniana. Juntas, 
curiosamente, parecerão fa-
miliares a cidadãos de todo o 
mundo.

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel 
Albino Bairão, 42, Mooca, tel. 3272-9684. 
Sábados e domingos  às 11h. Entrada franca. 
Até 06/11.

Nilton Bicudo como Myrna,

a conselheira rodriguiana.

Monólogo
Ninguém jamais viu a cara 

de Myrna. Só havia uma certe-
za: tratava-se de uma mulher 
que distribuía conselhos sen-
timentais nas páginas de um 
jornal no fi m dos anos 40. O 
ator Nilton Bicudo criou uma 
imagem para representar 
no monólogo cômico esse 
pseudônimo feminino do dra-
maturgo Nelson Rodrigues. 
Elegante e sóbria, a perso-
nagem surge com um cabelo 
curto e grisalho e, diante de 
um microfone, refl ete sobre 
relacionamentos, inquieta-
ções e solidão feminina. 

Serviço: Av. Paulista, 2073, Bela Vista, 
tel. 3170-4059. Domingos às 15h. Ingresso: 
R$ 50. Até 11/12. 

Solidão
Celso Frateschi apre-

senta espetáculo baseado 
em obras do russo Fiódor 
Dostoievski (1821-1881), 
o monólogo “O Subsolo”. 
Frateschi dá vida a um fun-
cionário público aposentado 
que se trancou em um apar-
tamento e mal sai de lá, ta-
manho seu inconformismo 
com a hostilidade percebida 
fora de seus limites. O espe-
táculo possibilita múltiplas 
leituras, principalmente em 
relação ao próprio artista, 
conhecido pela forte mili-
tância política. 

Serviço: Ágora Teatro, R. Rui Bar-
bosa, 672, Bela Vista, tel. 3284-0290. 
Domingos às 19h. Ingresso: R$ 60. 
Até 04/12.

No show Hammond Grooves são interpretados alguns 
sucessos do estilo soul/jazz e temas autorais. Entre uma 
música e outra conta histórias, curiosidades, recomenda 
discos e livros sobre este fascinante universo musical. Com 
Wagner Vasconcelos: Bateria. Filipe Galadri: Guitarra.

Serviço: Auditório da Livraria Cultura do Shopping Bourbon, R. Turiassú, 
2100, Perdizes, tel. 3874-5050. Terça (18) às 19h30. Entrada franca.

Hammond Grooves

Com direção de Jô Soares, “Tróilo e Créssida”

traz Adriane Galisteu e Maria Fernanda Cândido no elenco.

Acompanhado por 
Adriane Galisteu 
e Maria Fernanda 
Cândido, o diretor e 
apresentador Jô Soares 
apresenta sua versão 
para Tróilo
e Créssida, de
William Shakespeare
(1564-1616)

Considerada um dos 
textos menos conhe-
cidos do bardo inglês, 

a peça se passa na Guerra 
de Tróia, quando Tróilo, 
um dos filhos do rei Príamo, 
apaixona-se por Créssida, 
a filha do sacerdote traidor 
Calcas, que passou para o 
lado dos gregos depois de 
prever que o exército troia-
no perderia o conflito. O jo-
vem enamorado pede ajuda a 
Pândaro, o tio da dama, para 
se aproximar dela. Embora 
corresponda ao amor do 
rapaz, Créssida finge indi-
ferença para se proteger 
de toda a circunstância. As 
disputas pelo poder e os 

Guerra de Tróia

Pr
is

ci
la
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ra

de

episódios conhecidos dessa 
guerra são o plano de fundo 
da história dos apaixonados. 
Com Adriane Galisteu, Maria 
Fernanda Cândido, Marco 
Antônio Pâmio,  Luciano 
Schwab, Otávio Martins, 

Tuna Dwek, Giovani Tozi, 
Nícolas Trevijano, Paulo Mar-
cos, Fernando Pavão, Ando 
Camargo, Luiz Damasceno, 
Guilherme Sant’anna, Kiko 
Bertholini, Felipe Palhares, 
Ataíde Arcoverde, Ricardo 

Gelli, Eduardo Semerjian, 
Cláudia Manzini, Ivana Oli-
veira, Juliana Carvalho, Luzia 
Reis e Zelia Costa.

Serviço:. Teatro do Sesi São Paulo, Av. 
Paulista, 1313, Bela Vista, tel. 3146-7405. De 
quarta a domingo às 20h30. Até 18/12.

Jazz
Divulgação

Jo
ão
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al

da
s



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para
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netjen@netjen.com.br
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo - SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário VITACON 26 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., inscrito no CNPJ sob n°
14.618.293/0001-80, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309 – 4º andar, nesta Capital na Cidade
de São Paulo, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada
no Livro nº 2557, Pág. Nº 381/400 – Segundo - Traslado, no 15º Cartório de Notas da Comarca de São
Paulo/SP, firmado em 03 de junho de 2015, no qual figura(m) como Fiduciante(s) REGINACELIS
BEZERRA TARGINO, brasileira, divorciada, empresária, RG nº 19.303.145-0/SSP/SP, CPF nº
116.814.808-16, residente e domiciliada em São Paulo/SP na Rua Batataes, nº 170 – Apto. 62, Bairro:
Jardim Paulista, CEP: 01423-010, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:

Primeiro Leilão: dia 21 de Outubro de 2016 às 16:00 horas
Segundo Leilão: dia 04 de Novembro de 2016 às 14:30 horas

Leilão online através do site www.sold.com.br, em conformidade com as condições de venda constantes
do Edital exibido no referido site. Descrição do Imóvel: APARTAMENTO TIPO 1 ou STUDIO 1 nº 96,
localizado no 7º pavimento ou 9º andar do CONDOMÍNIO V_XCHANGE JARDINS, situado na Rua
Batataes nº 76, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, possui a área privativa total de 33,380m², nela incluido
o armário nº 05, localizado no 2º subsolo, a área comum total de 39,877m², perfazendo a área total da
unidade de 73,257m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,010291. O terreno onde se
assenta o referido condomínio encerra a área de 1.026,16 m². Imóvel cadastrado na Prefeitura de São
Paulo sob o nº 014.088.0508-1 - Matrícula nº 189.473 no 4º CRI de São Paulo/SP. Conforme disposto em
convenção condominial, o proprietário terá direito a uso de 1 vaga em área comum do condomínio com
capacidade para até 79 veículos, mediante disponibilidade, através de sistema rotativo, por ordem de
chegada com a utilização de manobristas.

Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 776.771,67
Valor Mínimo de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 503.300,69

A venda será realizada à vista ou Financiado direto com o Credor Fiduciário, com 35% do valor total de
arrematação no ato e o saldo em até 60 meses com juros de 12,68% ao ano (Tabela Price) + IGPM. Se, no
primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive
tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do
comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação,
despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões,
emolumentos cartorários, registrários etc. Caso haja arremate, a escritura de venda e compra será
lavrada em até 30 dias da data de compensação total dos pagamentos (valor de arremate e comissão do
leiloeiro), sendo que caso o arrematante opte pela condição de financiamento, a mesma se dará em até 30
dias após a quitação da entrada (35% do valor arrematado) e comissão do leiloeiro e será inscrita com a
garantia de Alienação Fiduciária. O imóvel encontra-se ocupado e será vendido no estado em que se
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. Não há visitação. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/
97. Maiores informações através do site www.sold.com.br. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

6

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2016

ENCERRAR AS ATIVIDADES
Empresa tem funcionários afastados por vários motivos, por mater-
nidade, por doença não decorrente de doenças profissionais e por 
acidente de trabalho, caso venha encerrar as atividades como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O LIMITE IDEAL PARA A TOLERÂNCIA DE ATRASO NA ENTRADA E SAÍDA 
DE FUNCIONÁRIOS É DE 6 MINUTOS, DEVEMOS SOMAR OS ATRASOS?

Os limites de tolerância de atrasos e adiantamentos do empregado 
na jornada de trabalho estão prescritos no artigo 58-A da CLT que 
dispõe: Não será pago como serviço extraordinário nem descontado do 
salário as variações não excedentes de Cinco (05) minutos, por horário, 
observado o limite máximo de Dez (10)minutos para mais e Dez (10) 
para menos, na soma de todos os horário do dia.

DEMITIDO APÓS AFASTAMENTO
Funcionário ficou afastado por mais de 6 meses, caso venha a 
ser demitido no retorno terá direito ao seguro-desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO DISSÍDIO
Empresa é obrigada a pagar o dissídio. Pode ocorrer a não aplicação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SE AFASTA PARA CUMPRIR MANDATO NO SINDI-
CATO TERÁ DIREITO A FÉRIAS EM DOBRO NO RETORNO AO TRABALHO?

Informamos que durante o período que o empregado está cumprindo 
mandato em sindicato, seu contrato de trabalho na empresa fica 
suspenso, sendo assim, entendemos não haver pagamento em dobro 
de férias, salvo se a convenção coletiva assim determinar.

SALÁRIO HORA DO MENSALISTA
Funcionário mensalista apresentou atestado médico de 30 minutos, 
como proceder para abonar no holerite um período de horas no salário 
mensal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O pretendente: MÁRIO PIZA DE TOLEDO SILVA, profi ssão: funcionário público - apo-
senta, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, nascido aos: 
14/02/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aristides Piza de 
Toledo Silva e de Olga Felix Piza de Toledo. O pretendente: CLEIDE NOGUEIRA CAM-
POS, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Uauá - BA, nascido 
aos: 08/04/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Belarmino Dias 
Campos e de Maria Nogueira Dias.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

2ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213001-
44.2009.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Cicero Ribeiro Cordeiro, CPF 164.969.368-03, RG 35.248.039-7, e a Cícera Paulo 
Cordeiro Ribeiro, CPF 152.269.558-39, RG 23.388.710-6, que lhes foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum - rescisão contratual c. c. Reinegração de posse por parte de Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: 
que celebrou com os requeridos Instrumental Particular de Concessão de Subsídios e Termo de 
Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra referente ao imóvel situado à Rua Manuel 
Rodrigues Santiago, 1525, Bloco 3-A, Ap. 11-A; ocorre que os mesmos deixaram de pagar a taxa de 
ocupação que lhes competia. Valor da causa: R$ 6.000,00. 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. 

No Brasil, carregamos 
uma grande tradição de 
cozinhar pratos a base 

de bacalhau. O ingrediente 
nobre é muito apreciado, prin-
cipalmente durante o período 
da páscoa e das celebrações 
de fi m de ano. Os mares da 
Noruega sempre foram nossa 
principal fonte de bacalhau 
de qualidade, por isso os laços 
comerciais que fi rmamos com 
os nórdicos se tornem cada vez 
mais fortes. 

O Brasil hoje é o maior impor-
tador do bacalhau seco e salga-
do da Noruega, e esse produto 
que consumimos tanto tem uma 
história muito interessante. 
Curiosamente, os vikings, gran-
des pioneiros no consumo do 
bacalhau, passaram a secá-lo ao 
ar livre para poder consumi-lo 
aos pedaços em suas longas 
viagens marítimas. O pescado 
caiu nas graças dos brasileiros 
em 1842, quando chegou ao país 
a primeira leva do peixe vindo 
da Noruega. Ele foi o primeiro 
produto a ser comercializado 
entre os dois países. 

O veleiro norueguês Estrela 
do Norte veio carregado de 
bacalhau salgado e seco e, na 
viagem de retorno à Noruega, 
levou café. Era o início de uma 

“Vale a pena tirar o sal 

do mar para termos 

mais água?” 

Assisti há algum tempo, 
já meio atrasado, a 
nova versão da fi cção 

Mad Max, pois faz tempo que 
o fi lme saiu do cinema. Esta 
história marcou muito a minha 
adolescência. A violência é 
igualmente exagerada, o povo 
é mais macabro e a temática 
da água continua maravilhosa. 
Pois é, a falta de água pela 
falta de fl orestas é o centro 
desde o primeiro fi lme com 
o tão famoso Mel Gibson. Só 
tem areia e mais areia o fi lme 
inteiro.

Por meio da arte cinemato-
gráfi ca também se aprende o 
que sofremos nestes últimos 
meses com uma das maiores 
crises hídricas das décadas 
no estado de São Paulo e em 
outros locais do país. Se não 
é pelo amor, é pela dor que 
muitos brasileiros e, principal-
mente paulistas, começaram 
a economizar água, tomando 
banho com um balde ao lado 
para depois jogar na descarga, 
ou ainda utilizando água da 
pouca chuva que cai para regar 
as plantas.

O sistema de meritocracia 
tão utilizada no liberalismo 
imperou também nas contas 
de água e energia, com “cho-
ques” de multas para aqueles 
que gastavam a mais do que 
sua cota e “brioches” de 
descontos para aqueles que 
economizavam. Para mim este 
sistema “educacional” devia 
vir mesmo de uma consciência 
plural e sistemática que vi e 
aprendi com batalhadores 
professores e pais, e inclusive 
com fi lmes apocalípticos de 
pessoas brigando por água 
como se briga por petróleo 
hoje em dia.

Temos no país tropical, 
abençoado por Deus e bonito 
por natureza, cerca de 12% 
da água potável do mundo. E 
nas veias subterrâneas temos 
mais do que o ouro preto que 
é razão de guerras e invasões 
imperialistas, existe uma abun-
dância da substância líquida 
que é a base para a vida no 
planeta. Alguns especialistas 
dizem que o Brasil não exporta 
grãos nem gado, mas sim água 
em forma de alimentos e carne. 
Entendeu? Não?  Isso mesmo, 
para exportarmos os alimentos 
e a carne precisamos de muita 
água para irrigar, alimentar, 
gerar energia, etc.

Já ao contrário dos países 
que por questões geográfi cas 
tem em abundancia o líquido 
mais barato nos dias de hoje 
para gerar energia, muitas 
vezes não possuem a água  ne-
cessária para a sua população. 
E uma das suas soluções é tirar 
a água do mar e retirar o sal. 
Isso chama-se dessalinização. 
Óbvio que o processo é mais 
complicado: com a retirada 
também de micro-organismos, 
excesso de sais minerais e 
outras partículas sólidas desta 
água salobra.

Para fazer este processo 
pode ser de duas maneiras, a 
osmose inversa e a destilação 
térmica. Lembrando das nos-
sas professoras de ciência: a 
destilação térmica é fazer a 
água evaporar (transformar 
de estado líquido para esta-
do gasoso) e depois pegar o 
vapor de água e condensar 
(transformar de estado gaso-
so para líquido) gerando um 
água “limpa”.  E o outro tem 
a ver com a osmose, que  é o 
deslocamento de um fl uído 
através de uma membrana 
semipermeável, do meio me-
nos concentrado para o meio 
mais concentrado, tentando 
equilibrar a quantidade líqui-
da dos dois meios. A osmose 
reversa é passar do meio mais 
concentrado para o meio 
menos concentrado por meio 
de bombeamento num fl uxo 
antinatural. Ou seja, a água 
“foge” do meio mais concen-
trado para o meio menos sal, 
deixando-a límpida. Tudo isso 
com muita energia para ir con-
tra a corrente natural.

Segundo o site do IDA 
(International Desalination 
Assossiation), em 2015, exis-
tiam cerca de 150 países que 
praticavam estes processos 
com mais de 18 mil plantas 
em operação. Cerca de 300 
milhões de pessoas depen-
dem destas “fabricas” de fazer 
água potável. Grande parte 
destas plantas realizam o seu 
processo por meio de geração 
de energia a base do outro 
líquido chamado petróleo. 
O processo acaba gastando 
muita energia, por isso eco-
nomicamente é inviável em 
países com atual abundância 
de água “doce” ou com pro-
blemas fi nanceiros.

No Brasil, está tramitando 
uma medida para o desenvol-
vimento de incentivos para 
estimular a dessalinização de 
águas marinhas e de fontes 
salobras subterrâneas que 
pode fazer parte das diretrizes 
e objetivos da Lei Federal do 
Saneamento Básico. A medida 
está no projeto aprovado pela 
Comissão de Ciência e Tecno-
logia em maio de 2016. Ainda 
existem vários passos para 
tornar-se lei passando pela 
Comissão de Meio Ambiente; 
pela Câmara e pelo Senado.

O caso mais famoso no Brasil 
é em Fernando de Noronha que 
100% da água dessalinizada é 
consumida. Mas mesmo assim 
ainda falta água potável em 
algumas épocas para a popu-
lação local e para os turistas. 
Isso sim é realidade e não 
fi cção. Temos que começar a 
investir estudos, recursos e 
inteligência para continuarmos 
em total harmonia com este 
nosso planeta, de uma forma 
sistêmica, senão só sobrará 
areia e mais areia como naquele 
fi lme de fi cção.

(*) - É sócio-diretor da iSetor, 
professor da graduação e MBA 
da ESPM, idealizador e diretor 
da Associação Brasileira dos 

Profi ssionais de Sustentabilidade e 
palestrante sobre sustentabilidade, 
empreendedorismo e estilo de vida. 

Dessalinização,
fi cção ou realidade?

Marcus Nakagawa (*)

JULIVAN IND. COM.EXP. E IMP.DE COMPONENTES PARA ILUMINAÇÃO -EIRELI. Torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 29007472 com
val. até 13.10.2020 para Fabricação de Luminárias Completas sito à Av. Itararé nº 97 -
Parque Paulista - Franco da Rocha - SP.

MULTIFIX FIXAÇÕES E PRODUTOS IMPORTADOS LTDA. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 15001287 e requereu a Licença de Operação
para Fabricação de Pregos e grampos para cerca sito à Av. Santos Dumont nº 3.133/3.167
- Cidade Indl. Satélite de SP - Guarulhos - SP.

POSTO QUALITY MARGINAL DO UNA LTDA torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 26005158, válida até 11/10/2021, para
Combustíveis e lubrificantes para veículos; comércio varejista à Rua Governador Mario
Covas, S/N, Vila Amorim, Suzano.

INOXIL S/A. Torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
nº 15008220 com val. até 07.10.2020 para Fabricação de Tanques e reservatórios,
inclusive de aço aço inoxidável cilindricos sito á Rua Atalaia do Norte nº 22 - Jardim
Cumbica - Guarulhos - SP.

Brasil e Noruega: relações 
comerciais através do bacalhau
O pescado caiu nas graças dos brasileiros em 1842, quando chegou ao país a primeira leva do peixe 
vindo da Noruega. Ele foi o primeiro produto a ser comercializado entre os dois países

milhão de dólares. O mercado 
brasileiro vem se tornando cada 
vez mais importante para nós e 
já é responsável pela compra de 
cerca de um quinto de toda a 
exportação da Noruega”, afi rma 
a Sra. Aud Marit Wiig, embaixa-
dora da Noruega no Brasil. 

Para estreitar ainda mais 
essa relação, acontece nesta 
segunda-feira (17), o 6° Encon-
tro de Negócios do Bacalhau 
da Noruega. O evento será no 
Museu de Arte Moderna, no 
Parque Ibirapuera, à partir das 
11h00. Per Sandberg, Ministro 
da Pesca da Noruega, estará 
presente para a abertura, que 
será seguida de diversas pales-
tras e atividades. O ministro 
visitará uma das lojas do Pão 
de Açúcar para degustar o ba-
calhau comercializado na loja, 
além de oferecer aos clientes 
um churrasco de bacalhau 
durante a ocasião. 

As redes Extra e Pão de 
Açúcar, juntas, são uma das 
maiores importadoras de ba-
calhau da Noruega do País e já 
estão recebendo os pedidos do 
pescado para o Natal deste ano. 
O evento será fechado, mas os 
interessados em comparecer 
podem entrar em contato com o 
Conselho Norueguês da Pesca.

relação comercial histórica 
que já tem mais de 170 anos. 
Curiosamente, hoje, os norue-
gueses também são os maiores 
consumidores de café brasileiro 
no mundo. Embora boa parte 
dos brasileiros jamais tenha 
visto a cabeça do bacalhau por 
ele já vir desidratado e salgado, 
o peixe não pode ser confun-
didos com outros semelhantes 
porque tem características bem 
particulares. 

No Brasil, o preferido é o 
Cod Gadus Morhua, um peixe 
de cabeça e boca bem grandes, 
barriga clara, dorso pintadi-
nho de preto e cinza, carne 
bem branca, saborosa e muito 

suculenta. Ele vive nas águas 
geladas que banham a Noruega, 
no Atlântico Norte e no círculo 
polar ártico. Esse tipo de baca-
lhau, o verdadeiro, é aquele que 
faz parte da tradição culinária 
brasileira. Mas o bacalhau tem 
parentes bem  semelhantes, 
que também têm bom desem-
penho em outros pratos como 
o bolinho de bacalhau, feito 
com o tipo Saithe; os assados 
e grelhados, feitos com o tipo 
Ling; e os pratos desfi ados, os 
caldos e pirões, feitos com o 
tipo Zarbo. 

“Em 2015, a exportação do 
bacalhau norueguês para o 
Brasil representou quase um 

Em 2015, a exportação do bacalhau norueguês para o Brasil 

representou quase um milhão de dólares.
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1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003891-43.2016. 
8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Moyses Santana Jacob, CPF 
984.153.521-15, RG 52.943.291-2, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento de R$16.239,41 (atualizado até 01/06/2016). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 
523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecer 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 21 de setembro de 2016. 

13ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1012764-
80.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/ Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO 
DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE - SÃO PAULO move uma Desapropriação contra 
Imobiliária Itaim Ltda, objetivando o terreno localizado na antiga Rua G (atual Rua Alfredo de Melo, 
s/n), lote 07, quadra 116, Vila Itaim, nesta capital, contribuinte nº 133.131.0010-3, com área de 
635,00m2, transcrito sob nº 51936 no 12º CRI da Capital, declarado de utilidade pública por meio do 
Decreto Estadual nº 61661, de 26/11/2015, para implantação da Vila Parque e Ciclovia Vila Itaim. 
Contestaram a ação: Imobiliária Itaim Ltda, na pessoa de seu representante legal Ademir Alves. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, 
o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2016. 

4ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062107-69.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Empresa Paulista de 
Onibus LTDA, Avenida Dom Jaime de Barros Camara, 300, 8º andar, Planalto - CEP 09895-400, São 
Bernardo do Campo-SP, CNPJ 60.832.847/0001-64, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A, alegando em síntese: objetivando o recebimento de R$ 
52.145,46 (Jul/2014), referente ao valor depositado como garantia do Juízo e que foi em seguida 
destinado ao pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de obrigação que a ora ré contraiu com 
terceiros por força de vínculos trabalhistas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
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 São Paulo, aos 08 de setembro de 2016. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, 
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 31 de outubro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar 
em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim 
de prever o disposto no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda 
convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer 
a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva 
conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do 
competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na 
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora 
antes do evento. São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. 
(“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 31 de outubro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício 
Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a postergação, para
janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar em novembro de 2016, conforme 
Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto 
no item (i) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação,  
no dia 10 de novembro de 2016, às 14:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, 
sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das 
Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente 
instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da
Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São 
Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento.  
São Paulo, 15 de outubro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação para, Comércio Atacadista de Combustíveis para Aeronaves, Aviões, sito à
Rodovia Assis Chateaubriand - SP 425, s/nº. Km 459. Vila Maria. Presidente Prudente/SP.
AUTO POSTO PRIMEIRO DE SÃO PAULO LTDA. torna público que requereu na CETESB
a Licença Prévia e de Instalação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrifican-
tes para Veículos, sito à Avenida Washington Luiz. nº 5.031. Santo Amaro. São Paulo/SP.
CLARINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 30010428, válida até 04/10/2.020, para Fabricação de
Escovas de Aço, sito à Rua Alvação, nº 04. Vila Nova York. São Paulo/SP.
GMW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA EPP. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação n°30010434, válida 10/10/2.018, para Fabricação de
Eletrodos, sito à Rua Coronel Cintra, nº 106/110. Mooca. São Paulo/SP.
PLASTIFOZ IND. DE PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.tornap blicoque re-
quereu à SEMA a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Embala-
gens de Material Plástico, sito à Rua São Martinho, nº 231. Cumbica. Cep: 07231-160.
Guarulhos/SP. através do processo administrativo (nº 30407/2016).
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007175, válida até 11/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Marechal Fiúza de
Castro, nº 265. Jardim Pinheiros. São Paulo/SP.
INDÚSTRIA METALÚRGICA SÃO JOÃO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007181, válida até 13/10/2.019, para Serviço
de Tornearia, sito à Rua Agostinho Cantu, nº 208. Butantã. São Paulo/SP.



Contrato de tempo parcial 
1) O empregado que tem o seu contrato de trabalho 

fi rmado pelo Sistema de Tempo Parcial pode 
realizar horas extras?

A CLT estabelece como trabalho em regime de tempo par-
cial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. O 
artigo 59, parágrafo 4º da CLT, prevê que os empregados sob 
o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras. 
Portanto, caso a empresa contrate empregados pelo Regime 
de Tempo Parcial, este grupo não poderá realizar trabalho 
extraordinário.

2) Como deve ser concedido o período de férias 
em relação aos empregados cujo contrato de 
trabalho foi fi rmado sob o regime de tempo 
parcial?

De acordo com o artigo 130-A da CLT, após cada período de 
doze meses de vigência do contrato de trabalho na modalidade 
do regime de tempo parcial, o empregado terá direito a férias 
na seguinte proporção:

 • dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior 
a 22 horas e até 25 horas;

 • dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior 
a 20 horas e até 22 horas;      

 • quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior 
a 15 horas e até 20 horas;

 • doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a 
10 horas e até 15 horas;

 • dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a 
cinco horas e até 10 horas;

 • oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou 
inferior a cinco horas.

Ressalte-se ainda que, caso o empregado contratado sob o 
regime de tempo parcial tiver mais de sete faltas injustifi cadas 
ao longo do período aquisitivo, terá o seu período de férias 
reduzido pela metade.

3) Como a empresa deverá remunerar o dia de 
trabalho do empregado caso ele tenha que 
trabalhar no dia destinado as eleições?

A legislação trabalhista prevê que é vedado o trabalho em dias de 
feriados civis e religiosos, excetuados os casos em que a execução 
dos serviços for imposta pelas exigências técnicas das empresas. 
Sendo assim, nos serviços em que for exigido o trabalho em feriados 
civis e religiosos, a remuneração dos empregados deverá ser paga 
em dobro, salvo se a empresa determinar outro dia de folga.

Contudo, tendo em vista que a legislação trabalhista também 
prevê que nos serviços que exijam trabalho aos domingos seja 
estabelecida escala de revezamento, estando o empregado 
escalado para trabalhar no dia das eleições, caberá ao em-
pregador conceder outro dia de folga, diferente do destinado 
ao repouso semanal remunerado, para compensar o trabalho 
realizado pelo empregado em dia considerado feriado. Outra 
opção seria o empregador efetuar o pagamento, em dobro, da 
remuneração do feriado trabalhado pelo empregado.

Preventivamente, também se orienta a empresa a consultar 
o Sindicato da Categoria a qual o empregado está vinculado, 
no sentido de verifi car a eventual existência de norma coletiva 
com procedimento diferente ao previsto na legislação.

4) A empresa é obrigada a conceder o tempo 
necessário para que o empregado vote, caso 
ele esteja desenvolvendo suas atividades no dia 
destinado às eleições?

Caso a empresa seja autorizada por lei a trabalhar em dias 
de repouso (domingos e feriados), esta deverá conceder, 
obrigatoriamente aos seus empregados, tempo sufi ciente 
para que possam exercer seu direito de voto, sem prejuízo da 
remuneração do tempo efetivamente gasto, que, dentro dos 
critérios de bom senso e de razoabilidade, será determinado e 
administrado pelo empregador ou por consenso entre as partes. 
Nos termos do Código Eleitoral, quem impedir ou embaraçar o 
exercício do sufrágio (voto) será punido com detenção de até 
seis meses e pagamento de 60 a 100 dias/multa, cuja unidade 
é fi xada pelo juiz competente. 

Saliente-se que, muito embora o voto seja obrigatório para os 
maiores de 18 anos, e facultativo para os analfabetos, para os 
maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos, 
mesmo que o empregado não esteja obrigado a votar, a empresa 
deve conceder-lhe tempo sufi ciente para o exercício do voto.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Rafael Winter Ribeiro – Brasileira de Arte 
– Imagens com defi nições irretocáveis, muitas com 
dupla página, causam ao leitor brasileiro, um justifi -
cado ufanismo. Ao leitor estrangeiro, levará a imagem 
de uma cidade, privilegiada pela natureza, onde 

abundam pontos de real e boa atividade humana. Suas mazelas 
e vicissitudes não são exploradas, afi nal, trata-se de empunhar a 
beleza que paira em suas paragens, aliás, encantadoras. Edição 
português-inglês. Ótimo documento, belo presente.

Rio de Janeiro: Paisagens entre 
a montanha e o mar

Marcelo Del Debbio – Daemon – Lastreada na 
Cabala judaica, recebeu adaptações para a alquimia 
durante o período medieval, propiciando caminhos 
para estudos da Maçonaria, Rosa Cruz e tantas 
outras fi losofi as iniciaticas e ordens herméticas, a 
partir do século XX. Edição ricamente ilustrada, em 

suas quase 700 páginas, praticamente esgota o assunto. Para 
guardar com carinho e consultar. Magnifi co presente. Lindo, 
curioso, esclarecedor.

Kabbalah Hermética

Luiz Amato – Após um terremoto de grau mé-
dio, em 1937, numa pequena cidade, no sul da Itália, 
uma fenda abriu-se no solo. Estranhos fenômenos 
passam a ocorrer, ampliando ainda mais, a crendice 
local de que haveria um local, onde almas seriam 
ali depositadas. O pároco local, assustado, enviou 
um apressado comunicado para Roma, relatando 

os fatos. Chamado, dirigiu-se ao centro do catolicismo, para 
esclarecer e obter mais notícias, bem como defi nição de “modus 
agendi”. O leitor viajará com a trama, num intrigante regresso 
a tempos distantes, a partir do século XII, passando pelo XIV. 
Seguro entretenimento, com boas e fi dedignas informações.

A Lenda

Menalton Braff – Primavera - é um romance 
colado no ponto de vista de um artesão, Firmino, 
fi gura emblemática da classe média, resíduo do 
modo medieval de produção. Ele tenta sobreviver 
em pleno capitalismo selvagem. Como produtor – 
artesão - autônomo de calçados, sua resistência, 
vai sendo minada aos poucos, pela sucessão de 

perdas irreversíveis que lhe são impostas: freguesia, esposa, 
casa, razão. Trata-se de um monólogo interior, em que as ações 
presentes vão-se desenrolando ante ao leitor, enquanto acon-
tecem, confundindo-se com ações passadas, à medida que o 
pensamento do personagem principal vai-se tornando confuso. 
Há um clima de espera, a ameaça de uma tragédia, que não 
se sabe de que lado vai chegar. Neste ambiente é que Firmino 
procura agarrar-se ao pouco que lhe resta e que ele confunde 
por associações alucinadas, como ocorre entre a esposa, e a 
própria casa. Espremido entre o desejo de ser considerado 
um artista, e a inevitabilidade capitalista de transformar-se 
em apenas um funcionário de linha de produção, Firmino, 
classe média, encaminha-se aos poucos para sua vegetalização 
defi nitiva. Prende o leitor em êxtase! Disponível somente em 
e-books.

Que Enchente me Carrega?
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIÊGO TEIXEIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Valença - BA, no dia 27 de julho de 1982, residente e domiciliado na 
Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro Neves Nascimento e de Odiléia 
Teixeira Nascimento. A pretendente: FLAVIA DANIELE PINA, estado civil solteira, 
profi ssão biomédica, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 20 de 
janeiro de 1989, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Pina e de Maria Alessandra dos Santos Barros Pina. R$ 35,00

O pretendente: MARLLON ALEXANDER VILELA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
T.I., nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 03 de setembro de 1978, 
residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Marinho Vilela e de 
Cleide Horas Vilela. A pretendente: LILIAN PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
funcionária pública, nascida em Santo André - SP (Registrada na Vila Formosa, São Paulo - 
SP), no dia 18 de abril de 1979, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha 
de José Pereira Santos e de Valdete Pereira Santos. R$ 35,00

O pretendente: TULIO CESAR RUSSO, estado civil solteiro, profi ssão produtor gráfi co, 
nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 11 de junho de 1985, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Russo e de Maria 
Salete Moreira Cesar Russo. A pretendente: ARIANE MACHADO NOGUEIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão consultora mastersaf, nascida em São Paulo 
(Registrado em São Miguel Paulista) SP, no dia 26 de novembro de 1981, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Dorvando Nogueira dos Santos e de 
Arany Maria Machado. R$ 35,00

O pretendente: XIAOKE CHENG, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Zhejiang, China, no dia 29 de agosto de 1975, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Wenqing Cheng e de Chengcui Ying. A pretendente: LIHONG 
YE, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Zhejiang, China, no dia 28 
de julho de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Guoxing 
Ye e de Ruhua Jiang. R$ 35,00

O pretendente: MARCELO SANTANA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de operações, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 05 de março de 
1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Farias 
Machado e de Walkiria Santana Machado. A pretendente: VIVIANE PECEQUILLO ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo (Registrada no Belezinho) 
SP, no dia 20 de junho de 1987, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha 
de Amauri Miguel Alves e de Zenaide Aparecida Pecequillo Alves. R$ 35,00

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES SALGADO, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de negócios, nascido em Laranjal Paulista - SP, no dia 11 de outubro de 1981, 
residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo 
Salgado e de Vitória Rodrigues de Lara Salgado. A pretendente: DANIELLE DE MATOS 
DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão consultora tributária, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 30 de julho de 1988, residente e domiciliada na 
Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo da Silva Domingos e de Marlice 
Ventura de Matos Domingos. R$ 35,00

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

Mais de 24 horas depois do anúncio da vitória 
de Bob Dylan no Nobel de Literatura de 2016, a 
Academia Sueca, responsável pela premiação, 
segue sem conseguir entrar em contato com o 
músico. Segundo o chanceler da instituição, Odd 
Zschiedrich, eles já falaram com seu empresário, 
mas ainda não diretamente com o astro.

“Não é a primeira vez, mesmo em épocas 
modernas, que não se consegue falar com o 
premiado”, minimizou Zschiedrich. No entanto, 

a situação pode se tornar um constrangimento 
para a Academia Sueca, já que Dylan também 
não mencionou o Nobel de Literatura durante 
um show realizado na noite da última quinta-
feira (13) em Las Vegas.

O músico de 75 anos foi laureado por ter 
criado “novas expressões poéticas no âmbito 
da grande tradição musical norte-americana”, 
uma decisão histórica que eleva a canção à 
categoria de poesia (ANSA).

São Paulo - A Escola de Princesas chamou 
atenção em todo o Brasil. O contraponto está 
em Iquique, no norte Chile, onde o Escritório 
de Proteção de Direitos da Infância criou uma 
ofi cina de “desprincesamento”. O objetivo do 
curso é empoderar as meninas e o foco são as 
que tem entre 9 e 15 anos. 

Em entrevista ao Mirador de Atarfe, o co-
ordenador do Escritório, Yury Bustamante, 
explica que eles querem dar ferramentas para 
que as garotas cresçam livres de preconceitos 
“e com a convicção de que são capazes de 

mudar o mundo, e que não precisam de um 
homem ao lado para isso”. 

Entre as atividades são propostos debates, 
aulas de defesa pessoal, atividades manuais e 
aulas de canto. Outro objetivo da ofi cina é fazer 
com que as meninas refl itam sobre o que é ser 
mulher e acabar com o estereotipo criado pelos 
fi lmes de princesas. As 20 vagas disponíveis na 
primeira turma, que foi aberta em março deste 
ano, foram preenchidas rapidamente e as aulas 
tiveram até lista de espera e pedidos para que 
a ofi cina aconteça mais vezes (AE).

Ofi cina de ‘desprincesamento’ para meninasAcademia não consegue
contato com Bob Dylan

Depois do terremoto que 
atingiu a região central 
do país no dia 24 de 

agosto e devastou o município, 
a receita tornou-se símbolo de 
ações solidárias para arrecadar 
verba para os desabrigados e 
familiares das vítimas. Diver-
sos restaurantes italianos, até 
mesmo no Brasil, participaram 
da campanha.

Criada a partir da tradição 
dos pastores de ovelha de 
Amatrice, que percorriam a 
cidade, o famoso “spaghetti 
all’amatriciana” representa 
uma região polo da gastronomia 
italiana. “A pasta amatriciana é 
super conhecida, mas poucas 
pessoas sabem que o nome vem 
por causa da região”, afi rmou 
José Barattino, chef-executivo 
do Eataly São Paulo.

Amatrice é uma importante 
produtora de guanciale e queijo 
pecorino, dois ingredientes do 
molho da receita. “A pasta é 
feita com ingredientes locais, 

O famoso “spaghetti all’amatriciana”

representa uma região polo da gastronomia italiana.

De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia, 36% da população apresenta 
miopia e 34%, hipermetropia. Juntamente 
ao astigmatismo, os erros refrativos po-
dem surgir também em crianças. Os erros 
refrativos ocorrem quando a luz que entra 
no olho não forma uma imagem na retina. 
“O olho apresenta duas lentes – cristalino 
e córnea – que devem, em conjunto, focali-
zar a imagem na retina. A nitidez depende 
do poder de convergência destas lentes, 
bem como do tamanho do olho”, explica 
Rosa Maria Graziano, presidente do De-
partamento de Oftalmologia da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo.
 • Hipermetropia - A especialista 

explica que, na infância, a mais pre-
valente é a hipermetropia de pequeno 
grau, que diminui com o crescimento 
da criança. Pode manifestar-se desde 
o nascimento e caracteriza-se pelo 
modo como o olho, menor do que 
o normal, foca a imagem atrás da 
retina.

“Para manter a acuidade visual, a criança 

mantém o esforço de acomodação, con-
traindo a musculatura ciliar e aumentando 
a capacidade de convergência do cristali-
no, direcionando a luz ao ponto focal da 
retina. Este esforço pode acarretar em as-
tenopia, caracterizada por dor de cabeça, 
sensação de peso, ardor, lacrimejamento 
e hiperemia conjuntival, principalmente 
para leitura de perto”, lista a médica.

Contudo, quando a acomodação não for 
sufi ciente para compensar o alto grau de 
hipermetropia, a visão pode fi car compro-
metida. Graziano informa que a criança 
hipermetrope, com baixa acuidade visual e 
astenopia, corre o risco de desinteressar-
se por atividades que exijam percepção 
acurada, como trabalhos manuais e leitu-
ras. Na sala de aula, ela pode se mostrar 
dispersa.
 • Miopia - Em geral, a miopia manifes-

ta-se ao redor dos oito anos de idade, 
quando o crescimento infantil pode 
ser acompanhado por um aumento 
do diâmetro antero-posterior do globo 
ocular, fazendo com que a imagem 

caia em um ponto anterior à retina. “O 
míope, ao contrário do hipermetrope, 
não dispõe de mecanismos que levem 
a imagem a se focalizar na retina. 
Assim, para conseguir boa visão, 
aproxima-se do objeto e diminui a 
fenda palpebral, também acarretando 
em cefaleia e desinteresse”, ressalta 
a oftalmologista pediátrica.

 • Astigmatismo - O astigmatismo 
é determinado por curvaturas di-
ferentes entre os dois meridianos 
principais da córnea e/ou do cristali-
no, fazendo com que os raios de luz, 
ao passar por esses meridianos, não 
caiam no mesmo ponto da retina. “A 
imagem focada é distorcida: ou seja, 
quando as linhas verticais são vistas 
claramente, as horizontais não são – e 
vice e versa”, exemplifi ca. “A criança 
astigmata pode apresentar acuidade 
visual defi ciente para perto e para 
longe nos altos graus, assim como 
cefaleia, ardor e hiperemia, desen-
cadeados por esforço visual”, diz.

Conheça a pasta à amatriciana, 
símbolo de tremor na Itália

A cidade de Amatrice é responsável por dar fama mundial a um dos pratos mais típicos da Itália, 
a “pasta à amatriciana”

realizada pelo chef-executivo 
do Eataly São Paulo.

Ingredientes:

 Azeite e sal a gosto
 Guanciale (pode ser 

substituído por bacon)
 Cebola roxa
 Tomate processado
 Pasta tipo bucatini
 Queijo pecorino ralado

Modo de preparo:

Refogue o guanciale com 
azeite, após acrescente a cebola 
roxa e frite até fi car “doura-
da”. Misture o tomate e deixe 
em fogo baixo para manter o 
cozimento. Em outra panela, 
cozinhe a pasta por 10 a 15 
minutos, até fi car no ponto 
“al dente”. Assim que estiver 
cozido, misture ao molho “ama-
triciano” e deixe mais alguns 
minutos no fogo até os sabores 
se misturarem.

Antes de servir, acrescen-
te o queijo pecorino ralado 
(ANSA).

como o tomate, o guanciale, 
que é a bochecha do porco con-
servada em sal e ervas, cebola 
e uma massa muito simples, 
de execução muito simples e 
muito típica da região”, com-
pletou ele. Recentemente, 
milhares de pessoas participa-
ram de campanhas solidárias 
realizadas pela Defesa Civil da 
Itália em prol das principais 

regiões atingidas pelo tremor, 
que deixou quase 300 mortos, 
para comer a tradicional pasta 
à amatriciana.

A famosa receita, que pode 
ser realizada com a pasta 
bucatini ou spaghetti, “é um 
patrimônio cultural culinário 
da Itália como todas as receitas 
clássicas do país”, disse Barat-
tino. Confi ra a receita completa 
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Problemas oftalmológicos podem causar desinteresse escolar


