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“Existem duas 
maneiras de ser feliz 
nesta vida: uma é 
fazer-se de idiota e a 
outra sê-lo”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da Psicanálise 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,53% Pontos: 
61.414,40 Máxima de +1,36% 
: 61.918 pontos Mínima de 
-0,04% : 61.062 pontos Volume: 
8,29 bilhões Variação em 2016: 
41,67% Variação no mês: -0,79% 
Dow Jones: +1,47% (18h33) Pon-
tos: 19.535,08 Nasdaq: +0,93% 
(18h33) Pontos: 5.382,49 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,4018 Venda: R$ 3,4028 
Variação: -0,42% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,48 Venda: R$ 3,58 
Variação: -0,65% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3889 Venda: R$ 
3,3895 Variação: -1,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3670 
Venda: R$ 3,5530 Variação: 
-0,56% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,58% ao 
ano. - Capital de giro, 15,66% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.177,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,63% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,4075 Variação: 
-0,8% - Euro(18h33) Compra: 
US$ 1,0764 Venda: US$ 1,0764 
Variação: +0,45% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6560 Venda: R$ 
3,6580 Variação: -0,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5730 Ven-
da: R$ 3,8230 Variação: -0,44%.

vespa Futuro: +0,72% Pontos: 
61.640 Máxima (pontos): 62.150 
Mínima (pontos): 61.150. Global 
40 Cotação: 881,554 centavos 
de dólar Variação: estável.

A maioria dos ministros 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) votou 

ontem (7), pela permanên-
cia de Renan Calheiros na 
Presidência do Senado, mas 
pela sua impossibilidade de 
assumir interinamente a 
Presidência da República 
em caso de viagem de Michel 
Temer. Renan é o segundo 
na linha sucessória de Te-
mer, atrás do presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ).

Durante o julgamento, 
coube ao decano da Corte, 
ministro Celso de Mello, 
abrir a divergência, e propor 
uma saída intermediária pro-

     Maioria do STF decide 
manter Renan na 
presidência do Senado

vocada com o impasse criado 
após a medida liminar con-
cedida pelo ministro Marco 
Aurélio de afastar Renan da 
Presidência do Senado. Celso 
de Mello - que, na condição 
de decano da Corte, pediu a 
prioridade na hora de votar - 
afi rmou não ver justifi cativa 
para o afastamento cautelar 
do presidente do Senado 
Federal.

“Segundo penso, não ocorre 
situação configuradora de 
periculum in mora, pois na 
eventualidade de impedi-
mento do senhor presidente 
da República, a convocação 
para substituí-lo recairá, ob-
servada a ordem de votação 

estabelecida no artigo 80 da 
Constituição, na pessoa do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, inexistindo deste 
modo razão para adotar-se 
medida tão extraordinária 
quanto a preconizada na de-
cisão em causa”, disse

Celso de Mello foi além, 
tocando na crise política vi-
vida no País, e afi rmou que 
o afastamento poderia trazer 
consequências negativas para 
o funcionamento do Senado. 
Os ministros Celso de Mello, 
Teori Zavascki, Dias Toffoli, 
Luiz Fux e Ricardo Lewan-
dowski votaram no sentido de 
acolher apenas parcialmente 
a liminar concedida pelo mi-

Na sessão plenária do STF,  o ministro Celso de Mello afi rmou que o afastamento 

poderia trazer consequências negativas para o funcionamento do Senado.

nistro Marco Aurélio na última 
segunda-feira (5). Votaram 
no sentido de que Renan 
pode seguir na presidência do 
Senado, mas que não poderá 

assumir interinamente a pre-
sidência da República.

Referendaram a liminar de 
Marco Aurélio os ministros 
Edson Fachin e Rosa Weber. O 

ministro Gilmar Mendes não 
está presente à sessão, por 
cumprir agenda no exterior; 
já Luís Roberto Barroso se 
declarou impedido (AE).

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse 
ontem (7) que o espaço para 
fazer um corte de juros maior 
é resultado da melhora nas 
expectativas para a infl ação. 
“Esse espaço se ganha por 
ter capacidade de ancorar as 
expectativas. É como se fosse 
um investimento que foi mui-
to importante e não pode ser 
perdido. É um investimento 
que nos permite ter juros mais 
baixos sustentáveis e por mais 
tempo”, disse em café da manhã 
com jornalistas, na sede do BC, 
em Brasília.

Questionado sobre pressões 
para baixar os juros, Goldfajn 
disse que isso é recorrente no 
Brasil. Ele avaliou que o BC 
está fazendo o que é necessá-
rio, tem credibilidade e agora 
é “parte da solução”. O BC 
achava que a partir de setem-
bro haveria uma reversão mais 
forte da recessão econômica, 
não aconteceu. “Não signifi ca 

Presidente do BC,

Ilan Goldfajn.

Custo de vida
O Índice do Custo de Vida (ICV) 

caiu 0,28% na cidade de São Paulo, 
entre outubro e novembro, uma 
queda inferior à registrada entre se-
tembro e outubro, que foi de 0,37%, 
segundo o Dieese. No acumulado do 
ano, o índice atingiu 6,03% e, nos 
últimos 12 meses, de 6,84%. Esse 
resultado foi infl uenciado principal-
mente pelo grupo alimentação, com 
recuo de 0,12% ante alta de 0,42% 
no último levantamento. 

Regulamentação
da gorjeta
retorna à Câmara

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado con-
fi rmou a aprovação do projeto 
que regulamenta o rateio entre 
empregados da cobrança adi-
cional sobre as despesas em 
bares, restaurantes, hotéis, 
motéis e estabelecimentos 
similares, a chamada “gorjeta”. 
O texto, que foi aprovado em 
primeiro turno no último dia 30, 
passou por turno suplementar 
ontem (7) e retornará à Câmara 
dos Deputados.

Pela proposta, considera-se 
gorjeta não só a importância 
espontaneamente dada pelo 
cliente ao empregado, como 
também o valor cobrado pela 
empresa, como serviço ou 
adicional, a qualquer título, e 
destinado à distribuição entre 
os empregados. O autor do 
substitutivo aprovado pela 
CAS, senador Paulo Paim 
(PT-RS) agradeceu o apoio 
dos senadores à proposta, que 
segundo ele, responde a um 
anseio de garçons de todo o 
país (Ag.Senado).
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Brasília - O deputado fede-
ral Silvio Costa (PTdoB-PE) 
propôs a realização de um 
plebiscito sobre a reforma da 
Previdência que o governo 
Michel Temer enviou para 
análise do Congresso Nacional. 
Pela proposta do parlamentar, 
a consulta popular seria feita 
em 30 de abril de 2017 e ques-
tionaria se o cidadão brasileiro 
é contra ou a favor da reforma 
apresentada.

Costa apresentou a proposta 
de plebiscito por meio de um 
projeto de Decreto Legislativo. 
Para que o projeto comece a 
tramitar na Câmara, ele precisa 
ter o apoio de pelo menos 171 
deputados, equivalente a um 
terço dos 513 integrantes da 
Casa. A inclusão do pedido 
na pauta, porém, depende do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia, que é aliado do Palácio 
do Planalto, e também precisa 
ser aprovada pelo Senado.

“Precisamos escutar o povo 
do Brasil sobre a reforma da 
Previdência. Está falando aqui 
um deputado que é a favor 
da reforma. Entretanto, esse 
governo não tem legitimidade 
para propor uma reforma como 
essa”, afi rmou Silvio Costa. 

São Paulo - A ex-secretária 
da advogada Adriana Ancelmo 
revelou à Polícia Federal que o 
suposto operador fi nanceiro do 
ex-governador do Rio, Sérgio 
Cabral, Luiz Carlos Bezerra, 
comparecia com frequência 
ao escritório da mulher do 
peemedebista “para entrega de 
valores em espécie” - as quan-
tias chegavam a até R$ 300 mil 
em dinheiro vivo levado “numa 
mochila”, contou Michelle To-
maz Pinto, a ex-secretária de 
Adriana.

Segundo a testemunha, as 
visitas de Bezerra ocorriam 
geralmente às sextas-feiras. 
Ela disse ter presenciado “as 
entregas” durante os anos de 
2014 e 2015. O relato de Michele 
reforça as suspeitas da PF e do 
Ministério Público Federal de 
que o escritório de advocacia 

de Adriana Ancelmo era usado 
pela organização supostamente 
liderada por seu marido para 
“lavar” dinheiro ilícito, inclusive 
por meio da aquisição de joias 
fi níssimas e outros luxos.

Indagada se efetuava o paga-
mento de contas para Adriana 
e quais eram essas contas e, 
ainda, como os pagamentos 
eram efetuados, a ex-secretária 
afi rmou que costumava pagar 
em dinheiro vivo faturas do 
cartão de crédito de até R$ 
300 mil da mulher do ex-
governador. Michelle depôs 
no dia 22 de novembro e disse 
que “se sente em perigo ou 
possivelmente ameaçada em 
razão das informações presta-
das”. Ela afi rmou “temer por 
sua segurança pessoal”, mas 
abriu mão, “neste momento, de 
proteção policial” (AE).

O casal Adriana e Sérgio Cabral.

Divulgação

Brasília - O ministro Raimun-
do Carreiro foi eleito ontem (7), 
em votação unânime, novo pre-
sidente do Tribunal de Contas 
da União (TCU). Ele tomará 
posse na próxima semana para 
mandato de um ano. Ao discur-
sar em plenário, Carreiro pro-
meteu atuar em conjunto com 
outros órgãos de controle para 
melhorar os “resultados que a 
sociedade espera” do TCU. Para 
atravessar a crise econômica, 
disse que pretende racionalizar 
métodos de trabalho para “fazer 
mais com menos”. 

Carreiro é investigado na 
Operação Lava Jato por su-
posto recebimento de propina. 
Ele foi citado em depoimen-
tos de delação premiada do 
empreiteiro Ricardo Pessoa, 
dono da UTC, como possível 
benefi ciário de R$ 1 milhão 
supostamente entregue ao 
advogado Tiago Cedraz, fi lho 
do atual presidente do TCU, 
Aroldo Cedraz, para infl uen-
ciar decisão em processo que 
tratava das obras da usina de 
Angra 3. Os dois também são 
alvos da investigação, que corre 
em sigilo no STF. 

Ministro do TCU,

Raimundo Carreiro.

São Paulo - A gestão João 
Doria decidiu dar apenas 3 das 
32 Prefeituras Regionais de São 
Paulo para a administração de 
mulheres. Somente as regionais 
de Santana, na zona norte, e 
Jabaquara e M’Boi Mirim, na 
zona sul, terão chefes do sexo 
feminino. Questionado sobre o 
motivo do desbalanço entre os 
gêneros, o futuro secretário das 
Prefeituras Regionais, Bruno 
Covas, vice-prefeito eleito da 
cidade, desconversou: “Se você 
achou pouca mulher, imagina 
eu?”, disse ontem (7), em um 
salão de convenções do edifício 
World Trade Center, no Brooklin, 
onde apresentou os nomes dos 
12 últimos prefeitos regionais.

Covas havia dito que os crité-
rios para a escolha dos prefeitos 
regionais era a formação acadê-
mica, a interlocução com a região 
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José Cruz/ABr

BC: queda da infl ação resultará 
no maior corte dos juros

vidade mais fraca porque leva 
à redução das expectativas de 
infl ação. Ele lembrou que, na 
reunião do Copom, discutiu-se 
a possibilidade de intensifi car 
o corte de juros imediatamente 
porque a infl ação vem caindo. 
Entretanto, levou-se em consi-
deração a resistência de alguns 
componentes do índice de pre-
ços. “Essa resistência, pode ser 
que daqui para frente venha a 
diminuir. Por duas razões: uma 
que a gente está vendo a infl ação 
caindo e segundo porque a ati-
vidade está mais fraca do que a 
gente imaginava”, destacou.

Os membros do Copom tam-
bém consideram avanços nas 
reformas propostas pelo go-
verno. Entretanto, decidiu-se 
esperar até a reunião de janeiro. 
Questionado sobre pressões 
para reduzir os compulsórios 
(recursos que os bancos são 
obrigados a deixar depositados 
no BC), Goldfajn disse que são 
“rumores” (ABr).

que não vai ter recuperação. 
A gente vê uma recuperação 
gradual mais adiante. Temos 
projeção de crescimento para 
2017 melhor que 2016 e 2018 
melhor do que 2017”.

Goldfajn acrescentou que o 
BC é sensível ao nível de ati-

Operador levava mochila 
com R$ 300 mil para 

mulher de Cabral

Investigado na Lava 
Jato, Carreiro é eleito 
presidente do TCU

Carreiro, Aroldo e Tiago Cedraz 
negam qualquer envolvimento 
em irregularidades. A eleição foi 
pro forma e só confi rmou acordo 
previamente costurado pelos 
integrantes do plenário. Assume 
a presidência do TCU quem está 
há mais tempo no cargo de mi-
nistro, mas ainda não comandou 
o tribunal. Na votação, também 
foi conduzido às funções de 
vice-presidente e corregedor da 
corte José Múcio Monteiro, que 
deve ser o próximo presidente, 
no biênio 2019-2020 (AE).

Deputado propõe plebiscito 
sobre Previdência

Para ele, antes de propor a 
reforma, o presidente Michel 
Temer deveria abrir mão de me-
tade da aposentadoria de R$ 30 
mil que recebe de procurador 
do Estado de São Paulo desde 
os 55 anos. 

Costa defendeu que a refor-
ma da Previdência é necessá-
ria, mas precisa ser discutida 
com calma. Ele criticou o 
fato de o relator da reforma 
na Comissão, deputado Al-
ceu Moreira (PMDB-RS), ter 
apresentado parecer pela 
admissibilidade da proposta, 
um dia depois de a matéria ter 
sido ofi cialmente apresentada 
pelo governo (AE).
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Três Prefeituras Regionais de Doria 
serão chefi adas por mulheres

e a disposição para executar 
as tarefas da gestão Doria. As 
escolhidas são a ex-funcionária 
da construtora Camargo Corrêa, 
Rita de Cássia Corrêa Madureira, 
para o M’Boi Mirim; a ex-depu-
tada estadual Rosmary Corrêa, 
fi liada ao PSDB, para Santana; 
e ex-chefe de departamento da 
EMTU no governo do PSDB, 
Maria de Fátima Fernandes.

Covas já havia negado aparelha-
mento de cargos nas Prefeituras 
Regionais, afi rmando que os crité-
rios foram todos técnicos. O total 
de mulheres ocupando cargos de 
chefes das subprefeituras caiu 
de 4 para 3. A gestão Fernando 
Haddad havia nomeado quatro 
mulheres para o preenchimento 
dessas vagas. Na gestão anterior, 
de Gilberto Kassab, os subpre-
feitos eram coronéis da reserva 
da Polícia Militar (AE).
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OPINIÃO
Saiba se a sua empresa 

está vulnerável à corrupção

Fraudes e outros 

problemas relacionados 

à falta de ética podem 

ocasionar muito mais 

prejuízo às empresas do 

que uma simples queda 

nos lucros

Felizmente, existem me-
canismos que ajudam a 
reconhecer e combater 

as más práticas – como a 
elaboração de um código de 
conduta, a disponibilização 
de canal de denúncia, o de-
senvolvimento de educação 
contínua e o monitoramento 
de ações de riscos. Confi ra os 
principais sinais de um negócio 
que pode estar vulnerável à 
corrupção:

Precisamos acelerar • 

o crescimento - Com-
panhias que valorizam 
demais sua expansão 
fi cam vulneráveis às más 
condutas. Funcionários 
sob pressão, metas inal-
cançáveis – superiores às 
praticadas no mercado – 
e técnicas motivacionais 
que enfatizam a “neces-
sidade de vencer” podem 
pressionar e até mesmo 
confundir os limites éti-
cos dos colaboradores.
Não importa como, • 

mas faça - Não há como 
cobrar transparência, 
ética e boas condutas se 
as lideranças não derem 
o exemplo. Atitudes que 
impõem metas irreais 
acabam, implicitamente, 
encorajando a corrupção 
interna – o pior de tudo: 
os líderes nunca serão 
responsabilizados, já que 
não estão diretamente 
envolvidos nas fraudes.
A culpa é do novato • 

- Grandes e médias cor-
porações contam com 
um número elevado de 
funcionários e diferen-
tes graus de hierarquia. 
Nesse cenário, é fácil 
para alguém que agiu de 
má fé jogar a culpa em 
outro – por vezes, em um 
funcionário de diferente 
departamento ou de um 
nível hierárquico abaixo. 
A resolução para esse 
problema se dá na intro-

dução de um sistema de 
responsabilização (ac-
countability, em inglês).
Com esse resultado, • 

nem precisa me ex-

plicar - Um alto nível 
de pressão e um sistema 
que premia apenas os 
profi ssionais “fora da cur-
va” também favorecem 
a corrupção. Colabora-
dores e/ou equipes que 
costumam se destacar 
– e são premiadas por 
isso – não costumam 
ser questionadas sobre 
como alcançaram seus 
resultados expressivos. A 
liderança, muitas vezes, 
prefere não saber dos 
trâmites operacionais 
(antiéticos e corruptos, 
por vezes).
Se eu não fi zer isso, • 

vou prejudicar a em-

presa - No âmbito cor-
porativo, as más ações 
não podem justifi car um 
bem maior – em longo 
prazo, elas trazem apenas 
perdas. Muitos funcioná-
rios se dizem obrigados 
a praticar atos ilícitos 
ou antiéticos, alegando 
que, se não se envolves-
sem nas irregularidades, 
estariam prejudicando os 
colegas, os chefes e toda 
a companhia. Trata-se de 
uma falsa preocupação, 
potencializada com um 
sentido de urgência de-
turpado – e que deve ser 
evitado.
Mas é um processo • 

normal aqui dentro - 

Outras empresas ainda 
tentam disfarçar atitudes 
corruptas valendo-se de 
nomenclaturas e proces-
sos que, à primeira vista, 
parecem corriqueiros 
e legais. No caso espe-
cífi co de propinas, por 
exemplo, muitas abrem 
“fundos” com nomes-
fantasia, que visam ludi-
briar auditores e fi scais 
– no relatório, algo como 
“fundo para consultoria 
de projetos” pode passar 
despercebido.

(*) - É CEO da Tecvidya, empresa 
especializada em soluções de 

vídeo pela web, como a plataforma 
corporativa de vídeos Meritum

(www.tecvidya.com.br).

Rafael Multedo (*)
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‘Europa 
precisa de 
um líder’, 

critica papa 
Francisco

O papa Francisco afi rmou 
que a Europa “precisa de um 
líder” e acusou o continente 
de “não levar a sério” a pro-
messa feita após a Primeira 
Guerra Mundial de evitar 
novos confl itos. “Aquela frase 
‘guerra nunca mais’ acredito 
que foi dita com sincerida-
de após a Primeira Guerra 
Mundial por Schuman, De 
Gasperi, Adenauer... Mas, nos 
dias de hoje, faltam líderes. A 
Europa precisa de um líder, 
um líder que siga adiante”, 
disse o Pontífi ce. 

A declaração foi dada em 
entrevista à revista semanal 
católica belga “Tertio”, publi-
cada por ocasião da conclu-
são do Jubileu e divulgada 
ontem (7) pela Santa Sé. 
“A frase ‘guerra nunca mais’ 
nunca foi levada a sério, por-
que, depois da Primeira, teve 
a Segunda, e esta Terceira 
que estamos vivendo, despe-
daçada. Estamos em guerra. 
O mundo está fazendo a 
Terceira Guerra Mundial: 
Ucrânia, Oriente Médio, Áfri-
ca, Iêmen... é muito grave”, 
acusou Francisco. 

“Existe uma teoria econô-
mica que não tentei compro-
var, mas li em vários livros: 
que, na história da humani-
dade, quando um Estado via 
que seu orçamento não an-
dava bem, fazia uma guerra 
e reequilibrava as próprias 
contas. É um modo mais 
fácil de produzir riqueza, 
mas o preço é muito alto: 
o sangue”, criticou o Papa, 
comentando sobre o cen-
tenário da Primeira Guerra 
Mundial (ANSA).

Uma em cada quatro pes-
soas com 15 anos ou mais na 
União Europeia é fumante. 
Mais de 20% da população 
é de fumantes passivos, ex-
postos diariamente ao fumo 
de tabaco. Os dados foram 
divulgados ontem (7) pelo 
Escritório de Estatística da 
União Europeia (Eurostat). 
Em 2014, três quartos da po-
pulação europeia acima de 15 
anos (76%) não fumava; quase 
20% fumava diariamente e 
4,7% afi rmavam fumar ocasio-
nalmente. As informações são 
do European Health Interview 
Survey, que tem como alvo a 
população com 15 anos de 
idade e acima.

Segundo a OMS, o consumo 
de tabaco na Europa é respon-
sável por 1 milhão e 200 mil 
mortes anuais, número que 
tende a chegar aos 2 milhões. 

Suécia e Reino Unido têm 
a menor percentagem de fu-
mantes, com 16,7% e 17,2%, 
respectivamente. Bulgária e 
Grécia são os países com maior 
percentual de fumantes, com 
34,7% e 32,6%. Em Portugal, a 
taxa de fumantes acima de 15 
anos é de 20% da população.

O percentual de adultos 

O fumante passivo fi ca exposto aos componentes tóxicos e 

cancerígenos presentes na fumaça do tabaco.

“As pessoas querem 
ter um carro porque 
é um símbolo de 

status. Elas querem mostrar 
para os vizinhos que podem ter, 
fi nanciar um carro”, afi rmou.

Especialista em mobilidade 
urbana, o alemão Jeutner é au-
tor de estudo sobre o assunto, 
produzido na cidade de Chen-
nai, na India. “Os carros são 
bons, eu gosto de dirigir. Mas 
estamos aumentando custos e 
causando problemas. É uma 
questão de educação, explicar 
[à população] que o uso do 
carro é pior”, disse. Jeutner é 
defensor do conceito de cidades 
inteligentes, que apresentam 
áreas dedicadas à circulação 
de pessoas a pé.

Segundo a última pesquisa 
feita em Chennai, em 2008, 
26% da população opta por 
ônibus, 25% utiliza motocicleta, 
6% prefere carro e 5% anda de 

A quantidade de carros em circulação se elevou e foram criadas 

novas ruas, que se tornaram, desordenadamente, cheias e 

caóticas.

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, foi eleito a “personaldiade do ano” de 2016 
pela revista Time. O título da revista é concedido à 
pessoa que mais infl uenciou o mundo, para melhor 
ou para pior. Havia 11 fi nalistas ao título, mas a 
Time informou que a decisão foi “inevitável” após 
a vitória de Trump nas eleições de 8 de novembro 
contra a democrata Hillary Clinton. 

“No caso de Trump, ele fez o mundo melhor ou 
pior? Seu desafi o é que o país está profundamento 
dividido sobre esta resposta”, comentou a revista 
Time, que o defi niu como o “presidente dos Estados 
Divididos da América”. “É uma grande honra”, 
comentou Trump, em entrevista à rede NBC. 

O magnata se candidatou à Presidência dos 
EUA pelo Partido Republicano, do qual desbancou 

seus principais nomes nas primárias. Visto como 
vencedor “improvável” e centro de uma série 
de polêmicas, Trump conseguiu ser eleito por 
número de delegados, enquanto Hillary venceu 
no voto popular. Sua eleição gerou preocupação 
no mundo tudo, pois toda sua campanha eleitoral 
foi marcada por promessas isolacionistas e xeno-
fóbicas (ANSA).

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

“A Europa precisa de um 

líder, um líder que siga 

adiante”, disse o Pontífi ce.

EPA

Ter carro ainda é símbolo de status, 
diz especialista em mobilidade

Os governos precisam conscientizar a população para que priorize o transporte público, disse ontem 
(7) o pesquisador da Universidade Técnica de Berlim, Marcus Jeutner, ao participar, em São Paulo, do 
Seminário Desafi os Contemporêneos: Empresas, Mobilidade Urbana e Direitos Humanos, promovido 
pelo Instituto Ethos

aumentou 1,2%, um salto de 
15,1% em 2014 para 16,3% no 
ano passado. O especialista 
concluiu que a intermodalidade 
“é uma dor de cabeça” para o 
gestor público, já que o seu 
mau funcionamento está entre 
as razões que mais afastam os 
usuários.

Com aumento de renda da 
população, a quantidade de 
carros em circulação elevou e 
foram criadas novas ruas, que se 
tornaram, desordenadamente, 
cheias e caóticas. Tanto em São 
Paulo, quanto em Chennai, o 
transporte público com inter-
modalidade são as melhores 
alternativas ao carro. “Pensem 
na perda de produtividade das 
pessoas que estão travadas no 
trânsito. Elas poderiam brincar 
com o fi lho, estudar, trabalhar. 
Isso causa impacto muito gran-
de na economia global”, afi rmou 
o especialista (ABr).

trem. A maior parcela, 28%, 
anda a pé, já que o custo do 
transporte público ainda é alto 
para grande parte dos indianos. 
“As pessoas não gostam do 
transporte público, se puderem 
pagar, preferem o transporte 
individual como motocicleta”, 

disse ressaltou.
Em comparação, na capital 

paulista, a circulação dos auto-
móveis reduziu 1,3%, passando 
de 80,2% em 2014 para 78,9% 
no ano passado, segundo es-
tudo divulgado pela CET. O 
percentual de motocicletas 

Tabagismo atinge quase 
25% da população europeia

fumantes no Brasil vem apre-
sentando uma expressiva queda 
nas últimas décadas em função 
das inúmeras ações desenvol-
vidas pela Política Nacional de 
Controle do Tabaco. Em 1989, 
34,8% da população acima de 18 
anos era fumante. Em 2015, a 
Vigitel mostrou que este percen-
tual havia caído para 10,4%. No 
período de 1989 a 2010, a queda 
do percentual de fumantes no 
Brasil foi de 46%, com cerca de 
420 mil mortes evitadas.

Em todos os Estados-Mem-
bros da UE a proporção de fu-

mantes é mais elevada entre os 
homens do que entre as mulhe-
res. Entre os europeus, a taxa 
é de 28,7% de fumantes entre 
os homens e de 19,5% entre as 
mulheres. O fumante passivo 
fi ca exposto aos componentes 
tóxicos e cancerígenos presen-
tes na fumaça do tabaco. São 
cerca de 4 mil compostos, dos 
quais mais de 200 são tóxicos e 
cerca de 40 são cancerígenos. 
Na UE, cerca de 1 em cada 5 
pessoas (21,6%) com 15 anos 
de idade ou mais é fumante 
passiva (ABr).

Entre os anos 2010 e 2015, 
os trabalhadores imigrantes 
aumentaram em 131% a pre-
sença no mercado de trabalho 
formal, passando de 54.333 em 
2010 para 125.535 em 31 de 
dezembro de 2015, segundo os 
dados da  RAIS. Apesar desse 
crescimento, os trabalhadores 
imigrantes correspondem a me-
nos de 0,5% da força de trabalho 
no mercado formal.

No entanto, entre outubro de 
2015 até junho de 2016, pela 
primeira vez na década atual e 
desde o começo da crise eco-
nômica, os imigrantes passaram 
a ser afetados também com a 
perda de emprego.

Os dados foram divulgados 
ontem (7) pelo Relatório Anual 
2016 - ‘A inserção dos imigran-
tes no mercado de trabalho 
brasileiro’, do Observatório 
das Migrações Internacionais, 
parceria entre o Ministério do 
Trabalho e a UnB. De acordo 
com os dados do Caged, de 2010 
a 2015, a tendência entre o nú-
mero de admissões e demissões 
dos trabalhadores imigrantes 

Trabalhadores imigrantes 
cresceram 131% de 2010 a 2015

A maioria dos trabalhadores imigrantes no Brasil é haitiano.
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era de saldos positivos.
Ao contrário do que ocorreu 

nos países do Hemisfério Norte, 
onde a crise econômica afetou 
primeiramente os imigrantes, 
no Brasil, até os nove primeiros 
meses de 2015, com o país já 
vivendo uma crise econômi-
ca, o número de admissões 
de imigrantes no mercado de 
trabalho formal superou o de 
demissões. Em 2015, o número 
de admitidos alcançou 54.086 e 
o de demitidos, 48.039.

O relatório mostra que, des-

de outubro de 2015 até junho 
de 2016, a movimentação dos 
trabalhadores imigrantes no 
mercado formal teve balanço 
negativo, com o número de 
demissões superando as admis-
sões. Esse saldo sinaliza que, 
pela primeira vez na presente 
década, desde o início da crise 
econômica, os imigrantes pas-
saram a sofrer com o desem-
prego. No primeiro semestre de 
2016, foram admitidos 19.734 
imigrantes e demitidos 24.965 
(ABr).

Trump é eleito ‘personalidade do ano’ pela Time
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Marcas lutam 
diariamente para 

impactar as pessoas

Segundo pesquisas, 

temos contato com 

aproximadamente 

2.000 marcas em um 

dia “comum” e menos 

de 300 delas fi cam em 

nossa memória

Por isso, essas marcas 
brigam tanto por um 
pequeno espaço na vida 

das pessoas.  Com tantos 
pontos de contato, sejam eles 
digitais ou físicos, e com tantas 
experiências proporcionadas 
diariamente por elas, acaba-
mos sempre estabelecendo 
relações com aquelas que mais 
conseguimos nos identifi car. 

Hoje, tudo acontece muito 
rápido e está sempre em cons-
tante mudança, o ser humano 
precisa ser mutável, fl exível e 
dinâmico. E as marcas preci-
sam acompanhar isso. A partir 
daí começou uma evolução 
que trouxe a dinâmica da con-
temporaneidade às marcas, 
deixando de utilizar apenas 
sua forma básica, simétrica 
e regular, e passando a con-
siderar variações dentro de 
seus sistemas de identidade, 
criando marcas dinâmicas ou 
fl exíveis. 

Tais mudanças tornaram 
as marcas mais humanizadas, 
mais parecidas com as pessoas 
e menos com as corporações. 
Se o consumidor muda e se 
transforma para se adaptar à 
rapidez da vida contemporâ-
nea, assim também devem ser 
com as marcas, se adaptando 
à vida de seus diferentes pú-
blicos, plataformas, veículos e 
pontos de contato. 

As variações no design são o 
ponto de partida para as iden-
tidades dinâmicas, porém não 
são as únicas, uma vez que uma 
marca dinâmica também pode 
ser mutável em outros aspec-
tos de sua identidade, como, 
por exemplo, a identidade 
verbal. São logotipos, slogans 
e até nomes que aceitam varia-
ções de cor, forma, tamanho, 
mensagens, etc. 

Nas identidades dinâmicas, a 
falta de padronagem é “regra”, 
mas devemos fi car atentos, já 
que nesses casos, a regra é 
estrategicamente manipulada 
para proporcionar o reconheci-
mento das marcas em suas di-
versas versões. Quase parado-
xais, as identidades dinâmicas 
favorecem o reconhecimento e 
pregnância das marcas pelos 
seus consumidores, que não 
dependem de um único ele-
mento para identifi car suas 
lovemarks, mas contam com 
uma rede de manifestações 
que as representam de forma 
plural e coesa.

Existem grandes exemplos 
de identidades dinâmicas de 
marcas como a MTV, a AOL e, 
inclusive, a marca dos Jogos 
Olímpicos de Londres. Desta 
forma, as marcas dinâmicas 
estabelecem um diálogo mais 
direto e personalizado com 
seus consumidores, criando 
relacionamentos genuínos e 
duradouros. 

Elas são como costumamos 
dizer, as verdadeiras “marcas 
que dialogam”.

(*) - É fundador e diretor da 
consultoria saad branding+design,  

além de consultor e especialista em 
branding (www.saad-studio.com).

Lucas Saad (*)

A - Receitas Natalinas
A Fugini Alimentos promove amanhã (9), a partir das 19h00, sua úl-
tima aula-show gastronômica em 2016. Realizado no Espaço Gourmet 
Camicado do Shopping Pátio Paulista (R. 13 de Maio, 1947), o evento 
conta com receitas natalinas do renomado chef André Luck. Em apro-
ximadamente duas horas e meia, André ensina cuidadosamente como 
preparar uma refeição completa com pratos típicos de Natal. Na aula 
de amanhã, as receitas selecionadas são: sardella com molho tradicional 
Fugini, lombo recheado com farofa de quinoa e pesto de manjericão e, 
para a sobremesa, o delicioso Grand Gateau. Recomendação: chegar 
com antecedência para garantir um assento. Mais informações: (www.
fugini.com.br/fugini/).

B - Alimentos para Celíacos
Uma das maiores difi culdades para quem precisa fazer dietas restritivas, 
como celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose e veganos, é conseguir 
comprar os alimentos adequados às suas restrições. Com o Gofi nd.Online 
eles não precisam mais passar por vários estabelecimentos comerciais 
até encontrarem o que desejam. Basta colocar o nome do produto, que o 
aplicativo mostra todas as opções, com informações sobre peso, marca, 
nome da loja, distância, horário de atendimento, telefone e opções de rota 
para chegar até o local. O aplicativo está disponível gratuitamente para 
Android (https://goo.gl/0pFfJG) e iOS (https://goo.gl/HLR7sU). Empresas 
interessadas em divulgar seus produtos sem custo na plataforma devem 
solicitar seu cadastro em (http://cadastro.gofi nd.online).

C - Cosméticos Naturais
A The Body Shop®, rede inglesa de cosméticos naturais que opera no 
Brasil no modelo de franquia, inaugurou sua primeira loja própria no 
Shopping Ibirapuera. Disponibilizará um mix completo com diversas 
linhas de produtos - faciais, corporais, para banho e fragrâncias - todos 
naturais e nunca testados em animais. Além disso, contará com vende-
doras treinadas para oferecer consultoria aos clientes sobre o melhor 
produto de acordo com a rotina e tipo de pele de cada pessoa. A marca 
chegou ao país em outubro de 2014, em joint venture com a rede bra-
sileira Empório Body Store. A rede de franquias soma ao todo mais de 
112 pontos de venda distribuídos por todo Brasil e mais de 3 mil lojas 
em 66 países. Conheça mais em: (www.thebodyshop.com.br).

D - Simpósio de Bioeconomia 
O Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, em 
parceria com a Fapesp, realizam, amanhã (9) e aábado (10), na sede 
da entidade, o Simpósio Internacional de Bioeconomia. O primeiro dia 
do evento terá apresentações e debates com representantes de países 
que são uma referência na área. Já no segundo dia está prevista a ela-
boração da “Carta de São Paulo”, o primeiro passo para elaboração do 
“Manifesto da Bioeconomia no Brasil”. O objetivo é obter um panorama 
de referência para a construção do Summit Bioeconomy 2017, evento 
a ser realizado no próximo ano, em São Paulo, que visa consolidar es-
tratégias de bioeconomia para políticas públicas, explorando o grande 
potencial existente no Brasil. 

E - Maquiagens Multifuncionais
A marca de maquiagens americana theBalm fortalece sua rede de 
distribuição física, aumenta sua presença em e-commerces e termina 
2016 comemorando resultados positivos. Importada com exclusividade 
pela paranaense Tradeline Imports, a empresa acaba de fi rmar contrato 
com a gigante Sephora para distribuição de seus produtos no Brasil. Sua 
presença no mercado online foi reforçada com esta parceria e também 
com canal de vendas da Zattini, a loja online de moda do Grupo Netsho-
es. Até o fi m do primeiro trimestre de 2017 serão cerca de 20 novas 
lojas físicas, apenas Sephora. A expectativa é que a theBalm supere o 
crescimento projetado de 52% nas vendas para o quarto ano da marca 
no Brasil. Outras informações: (www.thebalm.com.br).

F - Roupas Exclusivas
Apostando em um mercado sempre aquecido como o da moda, que 
movimentou R$ 200 bilhões somente em 2016, a rede de microfranquias 
Violletta chega com uma proposta inovadora, apostando em vendas 
diretas. Esta microfranquia possui diferenciais que chamam atenção de 
quem busca empreender em um modelo de negócio versátil, lucrativo 
e de investimento acessível, a partir de R$10 mil. A franqueada poderá 
gerenciar seu horário da forma que lhe for mais conveniente, tendo a 
vantagem de trabalhar com modelos exclusivos e roupas com alto padrão 
de qualidade no que diz respeito a modelagens, tecidos e tendências 
de moda. O público alvo são mulheres, na classe B e C, entre 25 e 45 
anos, que buscam um atendimento diferenciado, produtos únicos e com 
qualidade. Saiba mais em: (www.violletta.com.br). 

G - Oportunidades de Trabalho
A Focco Sistemas de Gestão quer dar uma oportunidade para estudantes 
de TI e profi ssionais que desejam buscar uma recolocação no mercado 
de trabalho. A empresa realiza o programa Focco em Frente, que oferta 
cursos gratuitos em que os alunos em destaque terão a oportunidade de 
contratação imediata. São dois cursos: Programação Oracle e formação de 
Consultor ERP. Serão selecionados 20 acadêmicos. Interessados devem 
estar cursando curso superior nas áreas de TI, Ciências da Computação 
e similares. Necessário também já ter cursado Algoritmos e Lógica. 
Inscrição: enviar currículo para (rh@focco.com.br). 

H - Instituto de Cães-guia 
A última semana marcou a chegada dos primeiros fi lhotes de labrador ao 
Instituto Magnus, projeto lançado em outubro dedicado ao treinamento 
de cães-guias. Cinco labradores (quatro machos e uma fêmea) foram 
entregues às famílias  voluntárias, selecionadas para fazer a socialização 
dos animais até que eles completem, aproximadamente, um ano de ida-
de. O instituto, cuja sede está sendo construída na cidade de Salto de 
Pirapora, terá uma estrutura completa tanto para preparação dos cães, 
quanto para a orientação às famílias. Ao fi nal do período de adaptação, 
os cães serão devolvidos para o centro, onde aprenderão os comandos 
para atuar junto à pessoa com defi ciência visual (institutomagnus@
uol.com.br).

I - Imersão com Empresários
De tempos em tempos é necessário quebrar paradigmas para ter sucesso no 
alcance dos objetivos pessoais e profi ssionais. Essa é a proposta do evento 
Ebulição Instantânea, que acontece entre os dia 20 a 22 de janeiro, no Sheraton 
WTC. Idealizado pelo infl uencer do mundo business Rafa Prado, a iniciativa 
é baseada em seu livro 100 Graus – O Ponto de Ebulição do Sucesso. Os pre-
sentes vão participar de um processo de imersão com grandes especialistas do 
mundo dos negócios, como Roberto Justus, Ricardo Bellino, Geraldo Rufi no, 
Christian Barbosa, Robert Cialdini, entre outros. O público irá aprender a 
descobrir talentos, gerar dinheiro e liberdade por meio da criação de negócios 
lucrativos. Para mais informações: (www.ebulicaoinstantanea.com.br).

J - Primeira Unidade 
Com 13 anos de sucesso, o restaurante curitibano ‘Mustang Sally’, que oferece 
as culinárias mexicana e norte-americana, está inaugurando a sua primerira 
unidade paulista no Shopping Plaza Sul. Traz um clima intimista, ideal para 
toda a família. Inspirado nos fi lmes das décadas de 50 e 60, o restaurante une 
ambiente confortável e charmoso bar, típico dos restaurantes norte-america-
nos. O nome é uma homenagem à música tema do fi lme ‘The Commitments’, 
Loucos pela Fama, do músico americano Wilson Picket. No cardápio, o Ul-
timate Nachos – generosa porção de tortillas de milho cobertas com queijo, 
guacamole, feijões, sour cream, chili com carne e jalapeños – e a suculenta 
costelinha suína com barbecue Rob’s Famous Ribs. Tel. 4003-7220. 

K - Direito imobiliário 
A especialização em Direito imobiliário empresarial da Universidade Se-
covi chega à sua 11ª turma em 2017. Destinado a advogados, bacharéis 
em Direito e profi ssionais com curso superior atuantes na área de Direito 
imobiliário, o tradicional programa já recebe, para análise, os currículos dos 
candidatos a uma vaga. Terão preferência no processo seletivo associados 
do Secovi-SP, profi ssionais que exerçam atividades no setor imobiliário e 
aqueles com boa qualifi cação educacional. O curso tem seu início previsto 
para março e a especialização tratará dos principais contratos, formas de 
estruturação de empreendimentos na área de incorporações, built to suit, 
aspectos ligados ao direito ambiental, urbanístico, responsabilidade civil 
e penal. Saiba mais em (www.secovi.com.br).

L - INPS Hipóteses Revisionais 
O Instituto dos Advogados Previdenciários promove amanhã (9), das 
10h00 às 13h00, palestra sobre o tema: ‘Analisando as Hipóteses Re-
visionais com Base na Data de Início do Benefício’. A data de início do 
benefício é o momento em que o segurado passou a ser benefi ciário 
da Previdência Social. A revisão conhecida como do ‘Buraco Negro’, 
benefícios concedidos entre 5/10/1988 e 5/4/1991; a revisão do ‘Buraco 
Verde’: de 5/4/1991 a 31/12/1993. Temos ainda a do Índice de Reajuste do 
Salário Mínimo, que compreende os benefícios concedidos entre março 
de 1994 e fevereiro de 1997. Local: Rua Prof. Aprigio Gonzaga, 35, São 
Judas. Informações: tel.3362-8241 ou (contato@iape.com.br).

M - Marketing e Empreendedorismo 
Estão abertas as inscrições para o curso “Diversidade no Marketing: Sendo 
inclusivo e não preconceituoso”, que ocorre entre 16 a 19 de janeiro, das 
19h30 às 22h30, na ESPM. O curso busca expandir a compreensão sobre 
questões teóricas e práticas relacionadas à diversidade na estratégia de 
comunicação, marketing e publicidade e propaganda das empresas, bem 
como no desenvolvimento de produtos e serviços de forma a assegurar 
a criação de valor e satisfação junto a públicos diversos (gênero, etnia, 
orientação sexual, pessoas com defi ciência, diferentes idades, religiões), 
além de assegurar a abrangência da população e a geração de valor. Mais 
informações: tel. 5081-8200 (ferias@espm.br).
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A - Receitas Natalinas
A Fugini Alimentos promove amanhã (9), a partir das 19h00, sua úl-

E - Maquiagens Multifuncionais
A marca de maquiagens americana theBalm fortalece sua rede de

As entradas de dólares no 
país em novembro superaram 
as saídas pelo segundo mês 
consecutivo, de acordo com 
dados do Banco Central (BC), 
divulgados ontem (7), em 
Brasília. Em novembro, o saldo 
positivo fi cou em US$ 3,811 
bilhões e, em outubro, em US$ 
8,784 bilhões. Em novembro, 
o fl uxo comercial (operações 
de câmbio relacionadas a ex-
portações e importações) foi 
o maior responsável pelo saldo 
positivo, com entrada líquida 
de US$ 3,766 bilhões.

O segmento financeiro 
(investimentos em títulos, re-
messas de lucros e dividendos 
ao exterior e investimentos 
estrangeiros diretos, entre 
outras operações) registrou 
apenas US$ 45 milhões de re-
sultado positivo. Em outubro, 
o fl uxo fi nanceiro teve maior 
entrada de recursos (US$ 

Entradas de dólares: saldo positivo somou 

US$ 3,811 bilhões em novembro.

As compras de Natal deve 
movimentar receita de R$ 14,8 
bilhões na economia do Brasil, de 
acordo com pesquisa realizada 
pela Fecomércio RJ/Ipsos

O levantamento mostra que 41% dos 
brasileiros irão presentear alguém na 
data comemorativa. Na análise por 

região, a pesquisa indica que 46% pretende 
presentear alguém na região Sul, seguido de 
44% na região Norte; 41% no Centro Oeste; 
40% no Sudeste e 37% no Nordeste. 

Ao observar os dados por classes so-
ciais, 53% dos brasileiros das classes A/B 
disseram que irão adquirir algum produto 
para a data. Já na Classe C esse percentual 
fi ca em 40%, seguido de 21% da D/E. Em 
relação ao ticket médio, neste fi m de ano, 
os consumidores informaram que vão optar 
por produtos mais baratos: o gasto médio 
real, considerando todos os presentes, deve 
fi car em R$ 235,25. 

Quando questionados sobre as formas 
de pagamento mais utilizadas, a forma à 

Cerca de 41% dos brasileiros irão presentear alguém na data 

comemorativa.

Em todo o país, o Índice Geral de 
Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) - fi cou em 0,05% em no-
vembro, taxa abaixo do 0,13% do 
mês anterior e do 1,19% de novem-
bro de 2015. O IGP-DI acumula 6,3% 
no ano e 6,77% em 12 meses.

A queda da infl ação entre ou-
tubro e novembro foi provocada 
por redução nas taxas dos três 
subíndices que compõem o IGP-DI. 
O Índice de Preços ao Produtor 

Amplo, que analisa o atacado, 
registrou uma defl ação (queda de 
preços) de 0,01% em novembro. 
Em outubro, o subíndice havia 
registrado infl ação de 0,04%.

A taxa registrada pelo Índice de 
Preços ao Consumidor, que analisa 
o varejo, caiu de 0,34% em outubro 
deste ano para 0,17% em novem-
bro. Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção recuou de 0,21% 
para 0,16% no período (ABr).
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Compras de fi m de ano vão injetar 
R$ 14,8 bilhões no comércio

vista deve ser a mais utilizada segundo 
77%, o que indica amadurecimento da 
tomada de decisões dos brasileiros diante 
da conjuntura econômica pois buscam 
começar 2017 sem dívidas. Por sua vez, 
o parcelamento será a opção de 16% dos 
que afi rmaram que vão presentear, seguida 
de 5% para quem vai pagar parte à vista 
parte à crédito.  

Assim como no ano anterior, as lembran-
cinhas (43%) continuam sendo a preferên-
cia do consumidor no Natal, seguido por 
roupas e acessórios (40%) e brinquedos 
(22%). Grande parte das compras será 
feita em estabelecimentos físicos, segundo 
95% dos que vão presentear. As compras 
virtuais foram informadas por 4% dos 
consumidores. 

Levantamento da Fecomércio RJ/Ipsos 
indica que 60,4 milhões de brasileiros re-
ceberão o décimo terceiro salário, parcela 
que corresponde a 39% da população. Os 
principais destinos do benefício será o 
pagamento de dívida (45%), a poupança 
(19%), aquisição de produtos ou serviços 
(17%), lazer (8%), reforma da casa (4%) 
e tratamento médicos e estéticos (2%).

Aumentou a entrada de 
dólares no país

6,128 bilhões) por infl uência do 
programa de regularização de 
ativos, conhecido como Lei da 
Repatriação. Para regularizar 
os bens no exterior, foi neces-
sário pagar multa e imposto 
no Brasil.

De janeiro a 2 de dezembro, 
o saldo é negativo: US$ 1,691 
bilhão. Nesse período, o fl uxo 
comercial fi cou positivo em 
US$ 40,632 bilhões e o fi nan-
ceiro, negativo em US$ 42,323 
bilhões (ABr).

Infl ação medida pelo IGP-DI é de 6,77% 

BB: senha pelo 
celular para 
atendimento

Os clientes do Banco do Brasil 
já podem emitir senhas pelo 
celular, no aplicativo do banco, 
para atendimento presencial. 
A ferramenta permite que o 
cliente retire a senha de casa 
ou de qualquer outro local e 
receba a estimativa para o 
atendimento na agência que 
preferir. As senhas entram em 
uma fi la virtual e o cliente dá 
entrada (isto é, faz o check-in) 
pelo aplicativo quando chegar 
à unidade do banco. 

A senha pode ser gerada para 
atendimento na agência de 
relacionamento, nas unidades 
mais próximas ou para qualquer 
outra agência de preferência do 
cliente. O aplicativo pesquisa 
as dependências por nome, nú-
mero ou CEP e exibe os dados 
gerais, como endereço, telefone 
e horário de atendimento. Após 
a emissão de senha, o cliente 
também visualiza o horário 
previsto para seu atendimento 
(ABr).
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Quando pensamos 

em produtividade no 

ambiente de trabalho, 

um dos principais 

fatores que devem ser 

levados em consideração 

é saber como está o 

nosso nível de foco

Em outras palavras, é 
preciso entender que, 
para ter energia e con-

centração na realização das 
atividades diárias, é necessário 
estar com o corpo preparado. 
Do contrário, a pessoa passa-
rá o dia indisposta e acabará 
fazendo uma série de pausas 
que vão prejudicar o anda-
mento daquilo que realmente 
é importante. 

Acredito que existe uma 
tríade de ações capazes de 
ajudar a melhorar o foco: des-
cansar da maneira adequada, 
realizar as refeições da forma 
correta e fazer exercícios 
físicos regularmente. Claro 
que há outras estratégias para 
aumentar o foco - como saber 
defi nir prioridades e fugir das 
interrupções desnecessárias -, 
mas quero ressaltar essas três 
ações, pois muitos enxergam 
apenas a ponta do problema 
e priorizam somente o que é 
mais importante. 

No entanto, em determina-
dos momentos, a ausência de 
concentração está relacionada 
a uma noite mal dormida, por 
exemplo. Ou seja, a pessoa não 
descansa e no dia seguinte fi ca 
sonolenta, sem disposição para 
realizar todas as ações plane-
jadas. Sem dúvidas, dormir 
bem é o fator mais importante 
para a produtividade e, infeliz-
mente, alguns não conseguem 
enxergar isso. Tem gente que já 
acorda cansada e começa o dia 
sem disposição, afi nal é impos-
sível ter condições de produzir 
no trabalho sem descansar o 
corpo e a mente.

Além disso, outro fator que 
merece atenção é a alimen-
tação. Muitas vezes, a pessoa 
está indisposta no trabalho 
porque não comeu direito. 
Uma refeição pesada demais 
perto da hora de dormir, por 
exemplo, pode prejudicar a sua 

produtividade. O ideal é fazer 
um lanche leve, como um chá 
com bolachas, enquanto algo 
mais pesado é indicado para, 
no máximo, três ou quatro 
horas antes de se deitar. 

Comer de três em três horas 
também é uma excelente es-
tratégia, pois ajuda a manter 
o nível de metabolismo e os 
nutrientes necessários para 
abastecer o cérebro - o que, 
consequentemente, ajuda a 
aumentar a produtividade. 
Há também estudos que de-
fendem períodos mais longos 
de jejum, no qual o mais im-
portante não é o tempo entre 
as refeições, mas a qualidade 
daquilo que se come. Nesse 
sentido, tanto faz qual cami-
nho seguir, o importante é ter 
energia e disposição.

No entanto, antes de iniciar 
qualquer mudança nos seus 
hábitos alimentares, sugiro que 
você consulte um nutricionista 
ou um nutrólogo, afi nal só um 
profi ssional será capaz de ela-
borar uma refeição ideal para 
o seu organismo. 

Por fi m, invista em um espor-
te. Quando digo isso, não é para 
ter um preparo de atleta, mas 
para tomar algumas atitudes 
simples, como trocar o eleva-
dor pelas escadas no prédio do 
trabalho. Isso já faz com que 
o corpo entre em movimento, 
ajuda a aumentar a disposição e 
melhorar a vitalidade. O espor-
te em nossa rotina proporciona 
inúmeros benefícios.

Além de todas essas dicas, 
considero que o mais impor-
tante é entender que, quando 
queremos aumentar o nosso 
nível de foco, é preciso olhar 
para dentro de nós e não nos 
preocuparmos apenas com as 
ações externas. Acima de tudo, 
devemos cuidar do corpo para 
que ele esteja preparado para 
as tarefas diárias. 

A disposição é o primeiro 
passo para termos um dia com 
mais foco e produtividade!

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO da 

TriadPS, multinacional especializada 
em consultoria na área de produtivi-
dade, colaboração e administração 

do tempo. Ministra treinamentos 
e palestras para empresas e para 

Fortune 100 (www.triadps.com.br) e 
(www.maistempo.com.br).

Christian Barbosa (*)

Estratégias para ter 
mais foco no dia a dia

Fornecimento de 
fralda descartável 
para idoso e 
defi ciente

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas da Câmara 
aprovou o projeto que obriga o 
poder público a fornecer fraldas 
descartáveis para os idosos e 
pessoas com defi ciência com 
comprovada indicação médica 
de uso contínuo. A necessidade 
do paciente deverá ser com-
provada por laudo médico, das 
autoridades competentes, nos 
termos de regulamento.

O autor do projeto, o depu-
tado licenciado Marx Beltrão 
(PMDB-AL), destacou que o 
programa Farmácia Popular 
normatizou o fornecimento de 
fraldas descartáveis geriátri-
cas em outubro de 2010, mas 
não contemplou pessoas que 
possuíssem alguma defi ciência 
que desse origem a um quadro 
de incontinência urinária. Em 
julho, o então presidente do 
STF, Ricardo Lewandowski, 
optou por manter decisão da 
Justiça Federal que obriga o 
Farmácia Popular a fornecer 
gratuitamente fraldas descar-
táveis também a pessoas com 
defi ciência. 

O relator, deputado Dr. Jorge 
Silva (PHS-ES), foi favorável à 
proposta. “O advento de uma 
lei pacifi caria essa questão e 
benefi ciaria prontamente às 
pessoas com comprovada ne-
cessidade de uso contínuo de 
fraldas descartáveis”, disse. De 
caráter conclusivo, a proposta 
será analisada pelas comissões 
de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Maia vai responder 
sobre comissão de 
impeachment

O Presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, disse ontem (7) que 
já recebeu o ofício enviado pelo 
ministro do STF, Marco Aurélio, 
em que é cobrado sobre a demora 
na instalação da Comissão Especial 
que deveria analisar o pedido de 
impeachment do presidente Mi-
chel Temer. A petição refere-se ao 
descumprimento de uma medida 
liminar, expedida por ele próprio 
em abril, em que exige da Câmara a 
criação da Comissão Especial. 

O pedido é em resposta a uma 
ação impetrada no Supremo em 
março por um advogado que 
pede o impedimento do então 
vice-presidente Michel Temer. Na 
época, o então presidente da Casa, 
Eduardo Cunha, ignorou o pedido. 
Maia afi rmou que vai responder ao 
pedido do ministro “com clareza”. 
Explicou que não cabe ao presiden-
te da Câmara indicar os membros 
da Comissão Especial, posição que 
segue, segundo o presidente, o 
mesmo entendimento do Supremo 
na Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental que tratou 
do processo de impeachment da 
ex-presidente Dilma Roussef.

 “Eu acho que ela não foi ins-
talada porque essa é atribuição 
dos líderes e os líderes ainda não 
indicaram os membros”, explicou o 
presidente da Câmara (ABr).

O plenário da Câmara apro-
vou o projeto do Senado que 
institui uma nova Lei da Migra-
ção. A proposta foi debatida 
em comissão especial pre-
sidida pela deputada Bruna 
Furlan (PSDB-SP), segundo 
a qual, o projeto tem caráter 
humanitário e revoga o “antigo 
e inadequado” Estatuto do Es-
trangeiro. A regra atual “tem 
caráter punitivo e expulsório”. 
Dentre as inovações da maté-
ria, a parlamentar destacou 
a descriminalização do fl uxo 
migratório e a criminalização 
do coiote, como é conhecido 
o trafi cante de pessoas.

“Essa é uma lei muito abran-
gente que contempla também 
os brasileiros que moram fora 
e tem o intuito de proteger as 
fronteiras, fazendo cadastro 
biométrico para cada tipo de 
migração”, explicou. Bruna 
acrescenta que o tema da mi-
gração tem sido debatido em 
todo o mundo. Ela agradeceu a 
dedicação do relator, deputa-
do Orlando Silva (PCdoB-SP), 

Deputada Bruna Furlan 

(PSDB-SP).

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
projeto do deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), que regula-
menta a atividade de lobby e 
de grupos de pressão junto ao 
setor público. O texto foi muito 
discutido, e a versão aprovada 
é o terceiro substitutivo apre-
sentado pela relatora, deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ), 
após negociações com vários 
partidos e entidades que repre-
sentam o setor de lobby. 

A proposta aprovada defi ne a 
atividade como “representação 
de interesses nas relações go-
vernamentais”. Para separá-la 
de qualquer outra atividade, o 
texto frisa que esses agentes 
pretendem modifi car legisla-
ções ou projetos em análise no 
Legislativo. A regulamentação 
também é válida para os três 
Poderes. Junto com o direito a 
credenciamento e acompanha-

Deputada Cristiane Brasil 

(PTB/RJ), relatora da 

proposta.

O relator da reforma da Previdência na Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara, Alceu 
Moreira (PMDB-RS), disse que seu relatório é 
pela admissibilidade da proposta da Reforma 
da Previdência. O presidente da CCJ, deputado 
Osmar Serraglio (PMDB-PR), disse que a comis-
são vai colocar a proposta em pauta logo que o 
relatório for apresentado.

Após encontro com sindicalistas, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que 
a PEC da Reforma da Previdência será debatida 
com calma. Segundo Maia, o tema é “difícil”, 
“polêmico” e exige muito debate e diálogo. O 
primeiro passo é a análise da CCJ, que verifi ca 
se a mudança pode ser feita no texto constitu-
cional. Pelo Regimento Interno da Casa, após 

a aprovação da admissibilidade da PEC pela 
comissão e a formação de comissão especial para 
analisar o mérito da proposta, a tramitação vai 
de 11 a 40 sessões. 

Segundo Maia, após a tramitação da PEC na 
comissão especial, será feita uma comissão 
geral no plenário da Câmara para que a ma-
téria seja debatida com a sociedade. O texto 
da reforma da Previdência foi elaborado pelo 
Executivo e chegou na terça-feira (6) ao Con-
gresso Nacional. A proposta estabelece a idade 
mínima de 65 anos para homens e mulheres se 
aposentarem e tempo mínimo de contribuição 
de 25 anos. Essa regra valerá para homens 
com idade inferior a 50 anos e mulheres com 
menos de 45 anos (ABr).

O presidente Michel Temer 
disse ontem (7) que o segun-
do turno da PEC do Teto dos 
Gastos Públicos será votado na 
próxima terça-feira (13), con-
forme previsto no cronograma 
do Senado. “Seguramente”, 
afi rmou Temer, fazendo um 
sinal de positivo, ao ser pergun-
tado se a data para a votação 
da PEC 55 estaria mantida. A 
confi rmação foi feita momen-
tos após o presidente partici-
par, no Palácio do Planalto, de 
uma cerimônia de promoção 
de 12 oficiais-generais das 

Forças Armadas – 10 da Mari-
nha, um do Exército e um da 
Aeronáutica.

A possibilidade de atraso da 
votação foi levantada após a 
sessão deliberativa do plenário 
do Senado ter sido cancelada 
em função das discussões em 
torno do afastamento de Renan 
da presidência, determinado no 
dia 5 pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio. O atraso pode ocorrer 
caso esse cancelamento atrapa-
lhe a contagem de prazo para a 
votação da PEC (ABr).

Presidente Michel Temer recebe cumprimentos

de ofi cial-general promovido.
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Entre eles está o que altera 
o Código Penal, preven-
do a criação do crime de 

corrupção privada. “Esse é um 
instrumento legal que pode se 
revelar muito útil para órgãos 
de persecução penal quando as 
medidas vigentes se mostrarem 
insufi cientes ou sem a força 
intimidatória e pedagógica ne-
cessárias”, disse Jucá, ao apre-
sentar seu relatório aos demais 
membros da Comissão.

Pela proposta, comete crime 
de corrupção privada tanto 
quem oferecer quanto quem 
aceitar vantagem indevida a 
fi m de realizar ou omitir ato 
inerente às suas atribuições. 
Valerá tanto para diretores 
quanto para empregados de 
instituições privadas, assim 
como aos agentes corruptores, 
resultando na aplicação de 
multas e pena de reclusão de 
1 a 4 anos. Um dos projetos 
prevê que todas as negociações 
envolvendo de alguma forma 

Todas as negociações fi nanceiras envolvendo de alguma forma o 

futebol devem ser comunicadas imediatamente ao Coaf.
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CPI do Futebol propõe quatro 
leis para aperfeiçoar o esporte
A CPI do Futebol aprovou ontem (7) o relatório fi nal de Romero Jucá (PMDB-RR), que traz 4 projetos 
que passam a tramitar pela Casa

do país. Ainda atraem poucos 
patrocinadores, muitos estão 
endividados e a maioria dos 
jogos não são transmitidos pela 
TV”, lembrou Jucá.

A mesma proposta também 
prevê estímulos tributários 
visando à criação da Sociedade 
Empresária Desportiva, que se-
gundo também explicou Jucá, 
daria corpo em nosso país ao 
conceito de “clube-empresa” 
vigente em países como a Es-
panha. Outro projeto proposto 
pela CPI prevê o aumento dos 
percentuais destinados aos 
clubes formadores de atletas, 
em todas as transferências 
nacionais que os envolverem. O 
texto também apoia que os clu-
bes assumam a gestão do Cam-
peonato Brasileiro, deixando 
à CBF apenas a administração 
referente às seleções masculina 
e feminina, tanto no que se refe-
re às equipes principais quanto 
às categorias olímpica, sub-20 
e sub-17 (Ag.Senado).

o futebol sejam comunicadas 
imediatamente ao Coaf. Um 
outro projeto constante no re-
latório estabelece um incentivo 
fi scal temporário, até o ano de 
2022, para todos os clubes que 
participarem das séries C ou D 
do Campeonato Brasileiro.

A proposta prevê a adoção 

de alíquotas de deduções no 
Imposto de Renda,  visando 
o apoio direto a esses clubes. 
As deduções fi cam limitadas 
a 4% do imposto devido no 
caso das empresas, e 6% no 
caso das pessoas físicas. “As 
séries C e D são as que de fato 
tem times de todos os estados 

Nova Lei da Migração é 
aprovada na Câmara

públicas ligadas ao assunto, 
sempre de acordo com a 
Constituição e com tratados 
e convenções internacionais. 
O relator incorporou ao texto 
emenda do PSDB que deter-
mina à empresa transporta-
dora o custeio das despesas 
com a estada de imigrante 
posteriormente repatriado 
se for constatado seu dolo ou 
culpa no ingresso irregular 
dessa pessoa.

Segundo o líder do PSDB 
na Câmara, deputado Antonio 
Imbassahy (BA),  Bruna Fur-
lan mostrou sua competência 
com um projeto de vanguarda. 
“Ela se dedicou de forma 
extraordinária, colecionando 
informações com uma visão 
humanitária exemplar”. O 
presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, deputa-
do Pedro Vilela (PSDB-AL), 
acredita que, com a aprova-
ção da matéria, o país dá um 
exemplo de humanidade com 
os migrantes que aqui vivem 
(psdbncamara).

e de todos os parlamentares 
envolvidos na construção de 
um consenso.

A matéria defi ne os direitos 
e os deveres do migrante e do 
visitante no Brasil; regula a 
entrada e a permanência de es-
trangeiros; estabelece normas 
de proteção ao brasileiro no 
exterior; e direciona políticas 

Projeto regulamenta a 
atividade de lobby

também estão submetidos à 
nova lei. É comum que órgãos 
públicos tenham representan-
tes no Legislativo para, por 
exemplo, defender o interesse 
do governo ou da instituição du-
rante a tramitação de projetos. 
Eles terão o mesmo tratamento 
de lobistas da iniciativa privada 
ou de grupos de pressão. 

A proposta caracteriza como 
crime de improbidade o recebi-
mento de presentes ou vanta-
gens por agentes públicos, em-
bora não fi xe um valor a partir 
do qual possa ser imputado esse 
crime. É comum o recebimento 
de brindes, que estariam fora. 
Pessoas que tenham sido con-
denadas por corrupção, tráfi co 
de infl uência, ou improbidade 
não podem ser cadastrados 
como lobistas. A proposta ainda 
será analisada pelo Plenário. Se 
aprovada, segue para o Senado 
(Ag.Câmara).

mento de reuniões públicas, os 
lobistas devem se cadastrar e 
sempre identifi car a entidade 
ou empresa a que pertencem.

Agentes públicos que façam 
lobby em outras instituições 

Votação da PEC dos Gastos 
Públicos ‘não terá atrasos’

Relator na CCJ dará parecer favorável à reforma da Previdência



Assim como na iniciativa 

privada, os líderes 

governamentais precisam 

“vender” seus projetos 

para as autoridades, 

fazendo-as enxergar seus 

benefícios e sua urgência

Além das autoridades, os 
governos possuem um 
cliente muito mais exi-

gente: o cidadão. Mas como os 
líderes responsáveis pela Tec-
nologia da Informação podem 
promover a transformação digi-
tal no setor público, enfatizando 
sua devida importância? 

Um exemplo típico é a adoção 
da computação em nuvem, a 
primeira ruptura a ser quebrada 
dentro das organizações. Os ar-
gumentos para que o projeto se 
torne realidade devem ir além da 
redução de custos e da efi ciência 
operacional. 

A realidade é que há uma 
grande mudança em curso na 
sociedade e na vida digital dos 
cidadãos – e os governos que não 
acompanharem esta evolução 
serão impactados negativamente 
pela falta de maturidade tecno-
lógica, o que pode, inclusive, 
colocar em risco a sobrevivência 
de alguns órgãos públicos. Ao 
considerarmos a inovação, o ce-
nário – seja no setor privado ou na 
administração pública – é igual, 
já que ambos estão defasados em 
relação à oferta de serviços para 
o consumidor fi nal.

O principal ponto de vista a ser 
considerado ao estabelecer uma 
estratégia de cloud computing 
é enxergá-la como facilitado-
ra de negócios – um meio da 
organização ser reconhecida 
como inovadora e ágil, gerando 
mais serviços para a sociedade e 
criando novos modelos de aten-
dimento ao cidadão. Afi nal, um 
modelo de gestão efi ciente atrai 
instantaneamente a aprovação 
da população. 

Na era digital isso é imprescin-
dível – com as redes sociais, a so-
brevivência de uma marca pode 
ser defi nida em segundos. No 

caso de uma avaliação positiva, 
é possível aumentar exponen-
cialmente o número de clientes. 
Do contrário, pode-se arruinar 
em segundos uma reputação que 
levou anos para ser construída. 
Para atender às expectativas do 
cidadão, que já está conectado 
e vive na era digital, o Estado 
precisa buscar agilidade e fl e-
xibilidade, rever seus modelos 
de negócios e melhorar sua 
efi ciência operacional. 

E, para que isso seja possível, 
é fundamental desenvolver pro-
jetos abrangentes que busquem 
a adoção de cloud computing e 
de processos que permitam uma 
rápida adaptação às mudanças 
externas. Alguns desafi os para 
a implementação de uma estra-
tégia digital no setor público é a 
forma de contratação de serviços 
prevista na Lei de Licitações – são 
necessários novos modelos e indi-
cadores que abordem a prática de 
contratação de tecnologias que 
surgiram nos últimos anos. 

Seja através da divulgação 
de melhores práticas entre as 
instituições públicas ou na ela-
boração de novos normativos é 
necessário que a contratação 
de serviços em nuvem ganhe o 
dia a dia destas instituições e 
somente com esta prática é que 
será possível atingir a oferta de 
serviços públicos com as plata-
formas digitais.

Para alcançar o sucesso nesta 
jornada, também é preciso per-
ceber o real valor de negócio das 
novas tecnologias – além da van-
tagem competitiva que podem 
promover. A chave para a adoção 
bem sucedida está na mudança 
cultural que deve ser conduzida 
pela alta administração para 
construir uma nova mentalidade 
em torno da experiência e da 
jornada do usuário fi nal.

As pessoas já vivem na era 
digital. E a sua organização? 
Está pronta para atender todas 
as demandas – e exigências – do 
cidadão conectado?

(*) - É vice-presidente de setor 
público da Capgemini no Brasil

(www.br.capgemini.com).

Como acelerar a transformação 
digital no setor público

Delfi no Natal de Souza (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, 
utilizem 

nosso espaço 
para suas 

publicações 
Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para
3106-4171
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Edital de Citação-Prazo 20 dias. Proc.1085148-31.2015.8.26.0100. A Drª. Tamara Hochgreb Matos, 
Juíza de Direito da 24ª Vara Cível da Comarca da Capital, SP, na forma da lei, etc...Faz Saber a 
Edvania Batista Ferreira, CPF 314.481.978-64, que Associação dos Proprietários Em Aruã Park 
ajuizou ação de Procedimento Comum objetivando a quantia de R$9.780,19 (agosto/2015), referente 
não pagamento das despesas devidas pela unidade L29-11 associação autora, condenando ainda 
às custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a 
acima nominado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a 
fluir após o prazo supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 29/11/2016. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2016

AUMENTO SALARIAL
Empresa pretende atualizar as informações na CPTS do funcionário 
deve mencionar aumento salarial por mérito? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE RECOLHE PELO TETO MÁXIMO É SÓCIA DE OUTRA 
EMPRESA, COMO PROCEDER COM O RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE 
O PRÓ-LABORE, JÁ QUE RECOLHE PELO TETO?

O segurado que trabalha como empregado em empresa e já possui 
a contribuição previdenciária, não deverá contribuir na condição de 
contribuinte individual (sócio com pró labore). Para tanto deverá ser 
informado na SEFIP com diversas atividades. A empresa que paga 
o pró-labore deverá recolher a contribuição patronal normalmente 
(20%), ainda que o sócio esteja isento. IN RFB 971/2009, artigo 78 § 2º.

PRAZO PARA LICENÇA MATERNIDADE
Qual o prazo de licença maternidade para empresas enquadradas no Sim-
ples, 04 ou o6 meses? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDADE DO EXAME ADMISSIONAL
Qual a validade do exame médico admissional. No caso de rescisão 
por término de experiência em 90 dias, tem que fazer o demissional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HÁ INCIDÊNCIA DO INSS SOBRE O AVISO PRÉVIO E SOBRE O 13º 
SALÁRIO INDENIZADO?

O Decreto nº 6.727/2009 revogou o art. 214, § 9 º, inciso V, alínea “f” do 
Decreto nº 3.048/99. Portanto, sobre o Aviso Prévio Indenizado e sobre o 13º 
salário indenizado, há incidência do INSS. Base Legal: Decreto nº 6.727/2009.

IMPLANTAR PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Como implantar o plano de cargos e salários na empresa, temos que 
contratar um profissional específico ou empresa capacitada pelo MTE? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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CITAÇÃO - Prazo 20 dias - Proc. nº 0119647-34.2010.8.26.0100. A Dra. Stefânia Costa Amorim 
Requena, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Israel 
Tavares da Silva RG 33.981.729-x e CPF 258.497.258-14 que COOP DE ECON CRED. MUT. POL. 
MIL. SERV. DA SEC. NEG. DA SEG. PUBLICA DO EST. SP, ajuizou uma ação de Execução, para 
cobrança da nota promissória R$ 6.155,39 (MARÇO/2010), que deverá ser atualizado na data do 
efetivo pagamento. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da 
exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os 
fatos.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. 

3ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040184-
46.2010.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, 
Comarca de São Paulo, Dr. Fabrício Stendard, na forma da lei, etc... FAZ SABER a MARCELO 
ZAMMAR, CPF. 039.316.638-41 e RICARDO EL ZAMMAR DE ALMEIDA, CPF. 308.884.818-61, que 
DA VILA MASCOTE LAVA RÁPIDO ESTACIONAMENTO LTDA, CNPJ. 09.415.820/0001-19 ajuizou-
lhes uma ação de ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando a 
condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 22.603,34 (Junho/2010), que deverá ser atualizado 
até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e demais encargos vencidos e os que se 
vencerem, do imóvel não residencial localizado na Rua Palestina, 620 Vila Mascote, nesta Capital. 
Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL 
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUEM a MORA ou CONTESTEM o 
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Orient Relógios do Brasil S. A.
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00  NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar
no dia 14 de dezembro de 2016, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989,
7°. Andar, Conjunto 71 – sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aumento de Capital da Sociedade e 2) Outros assuntos de interesse
social. São Paulo, 05 de dezembro de 2016.  A Diretoria                                                    (6, 7 e 8/12/16)

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 9 horas do dia 16/12/2016, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano,
1986, 11º andar, Jardim Caboré, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 06/12/2016. p. Sergio Casali Prandini - Presidente do Conselho de Administração. (07.08.09/12/2016)

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF 05.965.205/0001-25 NIRE 35.300.350.324

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Instalação: 28/04/2016, às 11:00, na sede social. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: André Gonçal-
ves Dias. Secretário: Fábio Gonçalves Dias. Deliberações: a) Aprovar as contas e as demonstrações fi nanceiras apre-
sentadas pela Diretoria, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015, conforme balanço publicado no Diário Ofi cial 
Empresarial do Estado de São Paulo, página 58, e no Jornal Diário Comercial, página 19, ambos de 19/04/2016, arqui-
vados na sede da Companhia. b) Aprovar a distribuição dos dividendos, no valor total de R$21.643.071,78, a ser pago 
aos acionistas proporcionalmente à participação societária de cada um, primeiro aos titulares de ações preferenciais 
e, em seguida, aos titulares de ações ordinárias, conforme a disponibilidade de caixa da Companhia. Encerramento: 
Formalidades legais. Mesa: André Gonçalves Dias - Presidente. Fábio Gonçalves Dias - Secretário. Acionistas: André 
Gonçalves Dias; Eduardo Gonçalves Dias; Fábio Gonçalves Dias. O inteiro teor desta, encontra-se arquivada na JUCESP 
sob nº 249.698/16-0 em 08/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Grupo Gonçalves Dias S.A.
CNPJ/MF 09.328.663/0001-04 NIRE 35.300.352.645

Extrato da Ata Da Assembleia Geral Ordinária
Instalação: 28/04/2016, às 15:00, na sede social. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: André Gonçal-
ves Dias. Secretário: Fábio Gonçalves Dias. Deliberações: a) Aprovar as contas e as demonstrações fi nanceiras apresen-
tadas pela Diretoria, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015, conforme balanço devidamente publicado no Diário 
Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, página 66, e no Jornal Diário Comercial, página 15, ambos de 19/04/2016, 
arquivados na sede da Companhia. b) Aprovar a distribuição do dividendo no valor total de R$ 518.209,11 a ser pago 
aos acionistas proporcionalmente à participação societária de cada um, primeiro aos titulares de ações preferenciais 
e, em seguida, aos titulares de ações ordinárias, conforme a disponibilidade de caixa da Companhia. Encerramento: 
Formalidades legais. Mesa: André Gonçalves Dias - Presidente. Fábio Gonçalves Dias - Secretário. Acionistas: André 
Gonçalves Dias; Eduardo Gonçalves Dias; Fábio Gonçalves Dias. O inteiro teor desta, encontra-se arquivada na JUCESP 
sob nº 249.699/16-3 em 08/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

14ª Vara Cível – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1016639-17.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Batista Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a FABRÍCIO ANDRÉ PRADO BATISTA, CPF. 355.943.318-59, que ROGÉRIO SALVADOR 
PASCUIN, ajuizou-lhe uma ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação do réu ao 
ressarcimento de R$ 97.895,20 (Abril/2016) oriundos dos valores recebidos indevidamente do 
requerente, e ainda, ao pagamento de R$ 29.035,04, oriundos dos honorários advocatícios 
contratuais, bem como ao pagamento de custas processuais, honorários de sucumbência e demais 
cominações legais. 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 03 de novembro de 2016. 

3ª Vara Cível – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS DIAS. PROCESSO 
Nº 1006794-05.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - 
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
BRUNO QUEIROZ SENNA, CPF 424.541.888-56, que VSTP Educação Ltda, lhe ajuizou uma Ação 
Monitória, objetivando o recebimento de R$15.421,92 (Nov/2014), acrescidos de juros e correção 
monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não 
pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixad o 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de 
novembro de 2016. 

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de abril de 2016.
Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2016, às 11h00 horas, na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, nº
779, 1º e 2º andares, Santo Amaro, CEP 04753-080, Cidade e Estado de São Paulo. Presença: A totalidade
dos membros do Conselho de Administração, a saber: Michel Marc Georges Arnaud, Carlos Alberto Men-
des dos Santos Gomes e José Francisco Gouvêa Vieira. Mesa: Michel Marc Georges Arnaud, como Presi-
dente, e José Francisco Gouvêa Vieira, como Secretário. Ordem do Dia: (i) Deliberação, nos termos do
artigo 12, item “i”, do Estatuto Social, sobre proposta a ser apresentada à Assembleia Geral de aumento de
capital social da Companhia no montante de R$ 422.286,89 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e oi-
tenta e seis reais e oitenta e nove centavos). (ii) Avaliação do desempenho da Companhia durante o exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) Exame, discussão e votação das contas da Diretoria;
(iv) Deliberação sobre a submissão do plano anual de negócios e sobre o orçamento estratégico da Com-
panhia para o ano de 2016 às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (v) Deliberação sobre a sub-
missão das demonstrações financeiras às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (vi) Indicação e
ratificação do ouvidor da Companhia para exercer o mandato que se iniciou em 12 de dezembro de 2015,
nos termos do artigo 30 do seu Estatuto Social; (vii) Aprovação das políticas de risco de mercado e de es-
tratégias para gerenciamento de risco de mercado; de risco de liquidez e de risco operacional, em cumpri-
mento ao disposto nas Resoluções CMN 3464, 4090 e 3380, respectivamente; (viii) Aprovação dos relatóri-
os apresentados pelas auditorias externa e interna; (ix) Aprovação do relatório dos auditores independentes
sobre o sistema de controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elabora-
do em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, conforme Circular nº 3.467/2009; (x) Apro-
vação do relatório circunstanciado, conforme Resolução nº 2.682; (xi) Aprovação do relatório de gerencia-
mento de risco operacional, conforme Resolução 3380; (xii) Aprovação dos 2 (dois) relatórios apresentados
pelo Ouvidor ao final dos 2 (dois) semestres do exercício de 2015; (xiii) Aprovação dos relatórios anuais
das atividades relacionadas com controles internos, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN
2554; (xiv) Aprovação da política de responsabilidade socioambiental e do seu respectivo plano de ação
para sua implementação, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN 4327; (xv) Aprovação da Políti-
ca de Anticorrupção; (xvi) Aprovação do Manual de Controles Internos – Normativos da Companhia; (xvii)
Aprovação do Relatório de remuneração de Recursos Humanos, conforme Resolução 3921; e (xviii) Dis-
cussão sobre outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram deliberadas pelos Conselheiros
presentes, por unanimidade de votos, as seguintes matérias: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de
sumário; (ii) Aprovar a submissão à referida Assembleia Geral Extraordinária proposta para aumento de
capital social, no montante de R$ 422.286,89 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais
e oitenta e nove centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização da totalidade da Reser-
va de Capital constante do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014, no mesmo valor,
com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (iii) Aprovar, sem qualquer reserva,
ressalva ou restrição, o relatório sobre os resultados financeiros da Companhia em relação ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iv) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, documentos es-
tes publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Empresas e Negócios”, em suas edi-
ções de 29 de março de 2016; (v) Aprovar a submissão das citadas demonstrações financeiras às Assem-
bleias Gerais Ordinária e Extraordinária; (vi) Aprovar a submissão do plano anual de negócios e do orça-
mento estratégico da Companhia para o ano de 2016 às referidas às Assembleias Gerais Ordinária e Extra-
ordinária; (vii) Indicar e ratificar a nomeação do Sr. Murilo Lucas Silvério Rosa, brasileiro, casado, publici-
tário, portador da cédula de identidade (RG) n.º 25.682.420-4-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob n.º
271.030.938-65, com o mesmo endereço da sede da Companhia, para o cargo de ouvidor da Companhia, o
qual terá como atribuição aquelas especificadas no artigo 30 do Estatuto Social da Companhia e que iniciou
o exercício da atividade em 12 de dezembro de 2015; (viii) Aprovar as políticas de risco de mercado e de
estratégias para gerenciamento de risco de mercado; de risco de liquidez e de risco operacional, que lhe
foram submetidas, em cumprimento ao disposto nas Resoluções CMN 3464, 4090 e 3380, respectivamen-
te, e nos termos dos documentos anexos; (ix) Aprovar os relatórios apresentados pelas auditorias externa e
interna; (x) Aprovar o relatório dos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e
descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, conforme Circular nº 3.467/2009; (xi) Aprovar o relatório circunstanciado, confor-
me Resolução nº 2.682; (xii) Aprovar o relatório de gerenciamento de risco operacional, conforme Resolu-
ção 3380; (xiii) Aprovar os 2 (dois) relatórios apresentados pelo Ouvidor ao final dos 2 (dois) semestres do
exercício de 2015; (xiv) Aprovar os relatórios anuais das atividades relacionadas com controles internos,
em cumprimento ao disposto na Resolução CMN 2554, relativas ao ano de 2015, nos termos do documento
anexo; (xv) Aprovar a política de responsabilidade socioambiental e seu respectivo plano de ação para sua
implementação, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN 4327, nos termos do documento anexo.
(xvi) Aprovar a Política de Anticorrupção; (xvi) Aprovar o Manual de Controles Internos – Normativos da
Companhia; e (xvii) Aprovar o relatório de remuneração de Recursos Humanos, conforme Resolução
3921. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi suspensa para lavratura da presente ata
em livro próprio que foi lida e assinada pelos presentes. Conselheiros Presentes: Michel Marc Georges
Arnaud, Carlos Alberto Mendes dos Santos Gomes e José Francisco Gouvêa Vieira. Mesa: Michel Marc
Georges Arnaud - Presidente; José Francisco Gouvêa Vieira - Secretário. Conselheiros Presentes:
Michel Marc Georges Arnaud, Carlos Alberto Mendes dos Santos Gomes e José Francisco
Gouvêa Vieira. JUCESP nº 399.172/16-6 em 12/09/16. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

EPT ENGENHARIA E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS S.A.

CNPJ sob n° 60.730.645/0001-01
Assembleia Geral Extraordinária – Convocação

A Diretoria da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., inscrita no CNPJ sob nº
60.730.645/0001-01 e NIRE N° 353.000.58861, Convoca os srs. acionistas para a As-
sembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2016, às
14:30h, na sede social na Avenida São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, Osasco/SP,
a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1) reforma dos estatutos sociais, em espe-
cial no tocante à alteração: a) do Capítulo III “Da administração”, que trata dos órgãos
de administração da sociedade e das suas atribuições, mediante a criação de Conselho
de Administração; b) do Capítulo II “Do Capital e das Ações” em razão da necessidade
de aumento do capital social por meio da integralização de dividendos e de juros sobre
o capital próprio; c) e consolidação dos Estatutos Sociais; 2) renúncia dos atuais Dire-
tores e eleição dos membros do Conselho de Administração e, se for o caso, do Conse-
lho Fiscal; 3) reavaliação do ativo imobilizado da companhia e 4) outros assuntos de
interesse geral da Companhia. A sociedade informa que os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas na assembleia geral extraordinária encontram-se à disposi-
ção dos acionistas, na sede da companhia. João Carlos Andreotti Schreiner-Diretor
Superintendente.  Osasco, 25 de novembro de 2016.                            (08, 09 e 10/12)

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 61002314, válida até 05/12/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Doutor Otaviano Pereira
Mendes, nº 940. Setor I. Jardim Corazza. Itu/SP.
AUTO POSTO KM 141 LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à
Estrada Municipal JGR-317, s/nº. Rural. Trevo de Holambra. Jaguariúna/SP.
HILLMAN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 16009722, válida até 12/12/2.018, para
Fabricação de Preparações Tensoativas para Lavagem e Limpeza, sito à Rua Constança,
nº 64. Vila Metalúrgica. Santo André/SP.
CONSÓRCIO DA CAVAP. torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
nº 57002166, válida até 30/11/2.021 para Comercialização de Combustíveis Automotivos
(Posto de Abastecimento), sito à Rodovia Presidente Dutra, s/nº. Km 153. Jardim
Diamante. São José dos Campos/SP.
AUTO POSTO NOVO OURO NEGRO LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia e de Instalação, para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito à Avenida João Ramalho, n° 446. Vila Noêmia. Mauá/SP.
RAFAEL FERNANDES FERREIRA ETIQUETAS EIRELI. torna público que requereu junto
ao SEMA a Licença Prévia, Licença de Instalação e a Licença de Operação - LPIO
para Fabricação de Papel, Papelão, Cartolina, e Cartão para uso Comercial e Escritório,
sito à Rua Tucanos, nº 114. Jd.Califórnia. Barueri/SP.
FOX PNEUS LTDA ME. torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
nº 30010512, válida até 01/06/2.019, para Serviços de Pneus (Recondicionamento,
Recauchutagem, Recapagem ou Remoldagem), sito à Rua Dr. Álvares Rubião, nº 215.
Jd. América da Penha. São Paulo/SP.
ITACOMIX CONCRETO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010499, válida até 10/11/2.020, para Fabricação de Massa
de Concreto Preparada para Construção, sito à Estrada Governador Mario Covas, nº
1.355. Gleba 3A. Campo Limpo. Itaquaquecetuba/SP.

Os dados mostraram ainda que três 
quartos das pessoas reservam uma 
viagem quando tem necessidade 

de ter uma “bela dose de felicidade” e que 
sete em cada 10 dizem que os melhores 
momentos de uma viagem são aqueles que 
fazem com que eles se sintam em casa no 
hotel ou casa alugada. Mesmo sem importar 
o rumo da viagem, a verdade é que a pes-
quisa mostrou que viajar deixa as pessoas 
felizes. Isso vale tanto para um dia em uma 
pequena vila ou para hospedar-se em um 
hotel cinco estrelas à beira-mar. 

Segundo o “Booking.com”, o estudo en-
trevistou 17 mil pessoas em 17 diferentes 
países e mostrou ainda que 70% as pessoas 
se consideram mais felizes viajando do que 
ter bens materiais. Os números mostraram 
que 56% dos entrevistados preferem viajar a 
comprar vestidos, joias ou outros acessórios 

Viajar gera mais felicidade 
que casar Uma pesquisa realizada pelo portal “Booking.com”, mostrou 

que 49% das pessoas dizem que uma viagem as deixam muito 
mais felizes do que o próprio dia do casamento, enquanto 51% 
preferem viajar a sair com o próprio companheiro ou companheira

O efeito emocional de uma viagem 
está presente em todos os momentos, do 
planejamento ao pós-viagem. A fase de 
organização dá a sensação de felicidade 
imediata para 72% dos entrevistados. 
Mais da metade (56%), diz ter o “top” 
da felicidade quando reserva as férias e, 
especialmente, quando recebe uma rápida 
confi rmação dos aluguéis.

“Em um mundo em que o tempo é sempre 
mais dinheiro, quem viaja quer um retorno 
de investimento mais precioso, que valha 
além do tempo ou do dinheiro. Uma viagem 
bem organizada e que permita receber 
facilmente uma confi rmação instantânea 
pode fazer com que nosso nível de felicidade 
drasticamente, independente do tipo de 
viagem e da duração”, diz Shawn Achor, 
estudioso e especialista em “felicidade” 
(ANSA).

e quase a metade (48%) preferem fazer uma 
viagem a reformar a sua própria casa.
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Porto Alegre vista da Ilha da Pintada.
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Especial
Fotos: Divulgação

Larissa Oliveira (*)/Envolverde

Como cientista, sempre acompanhei na litera-
tura mundial as pesquisas relacionadas a esse 
tema, mas nunca imaginei que seria teste-

munha ocular de tal fenômeno e que ele impactaria 
diretamente minhas pesquisas e história acadêmica. 
Em novembro de 1997, fui realizar as atividades de 
campo do meu mestrado na costa do sul Peru, a fim 
de estudar os lobos-marinhos da região, quando 
ocorreu o evento de El Niño mais forte da história 
até então registrado. 

Ele é um fenômeno oceanográfi co, em que ocorre o 
aquecimento superfi cial das águas do oceano Pacífi co, 
causando uma diminuição da produtividade primária 
e, consequentemente, afetando toda a teia alimentar 
local. Em função do aumento médio da temperatura do 
mar daquele ano ter sido 
acima de 4oC e começado 
ainda no início do ano 
(ao invés de dezembro), 
a presa fundamental de 
inúmeros vertebrados 
marinhos da região (gol-
fi nhos, pelicanos, lobos 
e leões-marinhos e aves 
marinhas em geral), uma 
sardinha chamada “ancho-
veta” (Eugraulis rigens), 
desapareceu em busca 
de águas mais frias, pos-
sivelmente refugiando-se 
em maiores profundidades 
ou ao sul, em direção ao 
Chile. 

Consequentemente , 
muitos animais marinhos 
que se alimentavam desse 
peixe morreram de inani-
ção, transformando a costa peruana em um grande 
cemitério, justamente o litoral tido como o mais 
produtivo do mundo. Essa imagem impactou toda 
uma geração de pesquisadores daquele país e, em 
especial, a brasileira que redige estas linhas.

Mudanças 
climáticas 
atingem
do Peru a
Porto Alegre
As mudanças climáticas fi nalmente têm sido reconhecidas como parte das ameaças à conservação das espécies e, 

principalmente, que elas foram aceleradas pela ação do homem. 

Mas qual é a relação entre o El Niño, as mudanças 
climáticas e o homem? Acredita-se que a frequência 
e a magnitude dos eventos de El Niño têm sido inten-
sificadas como efeito direto das mudanças climáticas. 
E o homem, nisso tudo, é um agente promotor e 
acelerador dessas mudanças climáticas e, simulta-
neamente, sofre com os efeitos das teleconexões 
atmosféricas do El Niño, tendo em vista os recentes 
períodos de seca e enchentes ocorridos em toda a 
América do Sul e, em especial, no Brasil.

A combinação dos efeitos diretos do El Niño e da 
sobre-exploração de recursos naturais pelo homem 
pode levar a resultados mais catastróficos ainda, in-
clusive economicamente, como foi o colapso da pesca 
da anchoveta no Peru, durante o El Niño de 1997. 
Dessa forma, os peruanos deram-se conta de que a 
crise ambiental dentro do cenário das mudanças cli-

máticas estava muito mais perto da sua vida cotidiana 
do que imaginavam. Contudo, podemos olhar para o 
nosso próprio “quintal”, pois essa história poderia se 
repetir nas nossas cidades. 

Recentemente,  em 
janeiro de 2016, fomos 
testemunhas (pela se-
gunda vez, no meu caso) 
de um evento climático 
formalmente identifi-
cado como ciclone tipo 
I em Porto Alegre. O 
resultado de sua pas-
sagem foi a devastação 
de inúmeros bairros da 
cidade, devido ao tom-
bamento de milhares 
de árvores e da perda 
de energia por vários 
dias em parte desses 
locais – felizmente, sem 
vítimas fatais.

De acordo com os 
especialistas, foi um 
episódio sem preceden-
tes e com magnitude 
pouco previsível. Isso 
alertou-me para a nossa 
fragilidade diante dos 
fenômenos climáticos 
e nossa (total) depen-
dência das atuais fontes 
de energia dentro das 
cidades também. São 

Shutterstock

nesses momentos que a crise ambiental no planeta 
ocorre também no âmbito do espaço urbano.

Metade da população mundial habita as cidades, as 
quais também estão à mercê dos fenômenos climáti-
cos. Nossa linda arborização da cidade, com grandes 
(e frágeis) árvores exóticas, tornou-se uma ameaça 
permanente à população, e também transformou a 
cidade em zona de guerra pela presença de inúmeras 
“barricadas verdes”, formadas pelos galhos reunidos 
nas esquinas, à espera de recolhimento.

Contudo, segundo a própria população, a falta de 
energia elétrica foi apontada como a situação mais 
traumática após o episódio do temporal. Esse relato é 
mais uma evidência de que o espaço urbano também 
está em crise socioambiental devido à busca inces-
sante de energia (ex. água, gás, combustíveis fósseis 
etc.), dificuldade no tratamento dos seus resíduos, 
além da necessidade de expansão ininterrupta nas 
áreas periféricas.

Dessa forma, questões como eficiência energética, 
conforto ambiental, uso sustentável dos recursos 
naturais e mitigação de impactos ambientais torna-
ram-se condições imperativas na tomada de decisões 
no planejamento urbano, a fim de compatibilizar o 
crescimento econômico de uma cidade com este novo 
cenário ecológico que se descortina no século XXI.

Um modelo de cidade que estimula o consumo e 
não prioriza o meio ambiente não pode ser chamado 
de cidade “sustentável”. A partir dessa premissa, faz-
se necessária uma série de readequações de espaço 
nas cidades para favorecer a restauração e a real 
sustentabilidade dos ecossistemas urbanos.

A discussão dessa problemática faz-se urgente e 
necessária em várias esferas da sociedade. Devemos 
discutir a sustentabilidade urbana, nossa “pegada 
ecológica”, a implementação de medidas urbanas mais 
realistas que tornam nossas cidades verdadeiramente 
sustentáveis. 

(*) - Bióloga, é professora e pesquisadora do Programa de pós-graduação
em Biologia Unisinos. Membro do Grupo de Estudos

de Mamíferos do Rio Grande do Sul.
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News@TI
Linha gamer Agon  

@A AOC anuncia a chegada, ao mercado do Brasil, da sua linha 
global Agon, especializada para o público gamer. As novidades 

contemplam um novo monitor curvo, um teclado mecânico e um 
mouse para quem deseja jogar em alto nível com o melhor em 
design e efeitos de luz. Como investimento no segmento, a marca 
também patrocinará ofi cialmente dois atletas profi ssionais de e-
Sports. “A linha Agon é um grande sucesso da marca mundialmente 
por atender um público jovem que pretende construir ou dar um 
upgrade em sua game station sem gastar muito, com produtos que 
sejam visualmente bonitos e melhorem sua performance no jogo”, 
explica Bruno Morari, gerente de produtos TI da TPV, empresa 
responsável pelos monitores, periféricos e TVs da AOC. Os novos 
produtos têm em comum o design e o acabamento sofi sticados, 
além de efeitos de luz. Com uma tela curva de 32”, o monitor 
Agon pretende proporcionar uma nova perspectiva ao gameplay, 
deixando as jogadas bem mais reais. Já o teclado mecânico chega 
com um conjunto de funções técnicas e estéticas para transformar 
a experiência de jogos, enquanto que o mouse apresenta toda a 
ergonomia e sensibilidade de 4.000 DPI que o gamer precisa para 
ter precisão nos movimentos (www.aoc.com/br).

Um ano de mudanças 
e perspectivas

Poucas vezes na 

história brasileira 

vivemos um ano de 

tantas mudanças. Um 

ano no qual o Brasil 

jamais esteve com tanto 

destaque internacional

As olimpíadas e para-
limpíadas mostraram 
ao mundo o País com 

toda sua diversidade e amizade 
mundial, ou seja, o país que 
amamos. Vimos nesse fi nal 
de novembro a solidariedade 
mundial do futebol, com a tra-
gédia do Chapecoense, quando 
todo o mundo, do futebol e 
fora dele, esteve solidário com 
a triste tragédia. Entretanto, 
apesar da pauta positiva dos 
eventos, tivemos pautas de 
mudanças políticas e econômi-
cas difíceis. Foram mudanças 
que certamente infl uenciarão 
no desenvolvimento da jovem 
segunda maior democracia 
do planeta. A crise econômi-
ca ainda está longe de estar 
superada, mas a indústria de 
certifi cação digital, apesar de 
emitir em torno de 6% menos 
certifi cados em relação aos 3,3 
milhões em 2015, pode consi-
derar um resultado razoável.

Isso porque a indústria de 
CD suporta mais empresas que 
pessoas físicas, haverá queda 
no Produto Interno Bruto em 
torno de 4% e tem havido um 
cenário de fechamento de 
empresas e inadimplências. 
Apesar de estarmos vivencian-
do um ano de crise econômica, 
a Indústria de certificação 
digital, organizada na ANCD, 
obteve transformações com 
investimentos significativos 
que melhoram a segurança 
do certifi cado digital. Houve 
a introdução da biometria, a 
criptografi a com curvas elíp-
ticas, o carimbo de tempo e 
o certifi cado embarcado nos 
computadores de mão, o que 
deu mobilidade ao certifi cado 
digital. São conquistas que 
marcam a história da ICP 
Brasil. Essas conquistas foram 
resultados produzidos em um 
cenário no qual não houve se-
quer um segmento que tenha 
sido poupado dos efeitos da 
crise. Outros investimentos 
estão em curso, como certi-
fi cado digital para a internet 
das coisas "IoT" e incrementos 
sucessivos de segurança em 
toda a infraestrutura.

Agora, que estamos encer-
rando mais um ano fi scal, todos 
os segmentos da Certifi cação 
Digital, principalmente nossos 
associados, devem olhar para 
a frente e ter a certeza de 
que o futuro é bastante pro-
missor.  É consenso mundial 
que exclusivamente com a 
criptografi a é seguro o meio 
digital. O programa "Por den-
tro da Internet escura (deep 
web) da BBC" assegura essa 
afi rmativa. O certifi cado digital 
é produto de chaves criptográ-
fi cas assimétricas, com curvas 
elípticas, na versão 5 (cinco), 
que garante não só a exclusiva 
segurança possível para o co-
mércio e operações fi nanceiras 
na economia digitalizada, como 
assegura o não repúdio de 
autoria, garantia de identida-

de, integridade do conteúdo 
do documento, fi delidade de 
conteúdo quanto à origem, e 
validade jurídica, como se o 
documento eletrônico fosse 
em papel, com assinatura de 
próprio punho.

É hora sim de balanço, de 
avaliação, mas também é hora 
de nos animarmos, de proje-
tarmos um período à frente 
muito melhor.  A Economia di-
gitalizada, com as tecnologias 
disruptivas, não funcionarão 
sem o certifi cado digital fi m 
a fi m; as Fintechs, a logística 
de produção e comercialização 
eletrônica da indústria 4.0, 
com integração de robôs; in-
teligência artifi cial embarcada, 
máquinas que aprendem pro-
cessos automatizados em todas 
as cadeias de suprimentos 
(Supply chain); logísticas de 
resultados e entregas comer-
ciais, que não funcionam sem 
uma esfera contratual segura 
por exemplo; contratos de 
compras e vendas eletrônicos. 
O alto nível de automação e de 
inteligência artifi cial específi -
ca, embarcada em toda cadeia 
da economia digitalizada, 
expõe a produção de riquezas 
a crimes cibernéticos, que só 
serão mitigados com o uso de 
certifi cados digitais com uso 
de criptografi a em cada elo 
da cadeia.

Ou seja, os certifi cados digi-
tais serão cada vez mais em-
pregados para reduzir custos e 
melhorar a qualidade e "timing" 
de entrega da produção e do 
comércio digitalizado. O cer-
tifi cado digital é componente 
fundamental da nova revolu-
ção industrial da economia 
digitalizada, para um mundo 
ambientalmente sustentável. É 
certo que as economias brasi-
leira e mundial ainda não dão 
sinais de que irão apresentar 
dados positivos e sólidos tão 
cedo, mas entendemos que 
as perspectivas para a nossa 
indústria são excelentes. Mas, 
para isso, cada qual deve fazer 
sua parte da melhor maneira 
e contar com a capacidade da 
ANCD de articular os interes-
ses comuns e buscar os frutos 
desse trabalho.

Em 2017 queremos, na 
ANCD, poder ampliar ainda 
mais o grau de conhecimento 
público do uso possível do 
certifi cado digital. A partir 
dos produtos que lançam 
nossos associados e da ação 
exercida por nossa entidade 
para ampliar os benefícios e 
as utilizações da certifi cação, 
temos certeza de que as metas 
serão bem mais factíveis. Es-
tamos prontos para esse novo 
ambiente, para novos desafi os, 
para enfrentar adversidades 
e proporcionar soluções de 
ponta da tecnologia, com a 
melhor segurança possível. 
O brasileiro, afi nal de contas, 
teve sua autoestima elevada 
nos jogos mundiais e durante 
uma década. Com certeza 
continuará a se esforçar para a 
melhoria do País, da sua demo-
cracia, com qualidade de vida 
e sustentabilidade ambiental, 
pautas fundamentais nesse 
nosso século XXI.

(*) É diretor-executivo da ANCD 
(Associação Nacional

de Certifi cação Digital).

Antonio Cangiano (*)

Hilmar Becker (*)

Porém, não basta adotar as tecnologias como rede sem 
fi o, beacons (sensores que identifi cam na localização dos 
usuários) e aplicativos móveis para garantir o sucesso. Isso 

exige também uma estratégia desenvolvida e executada com 
muita atenção. Veja abaixo os principais passos para fornecer 
experiências personalizadas aos consumidores e mantê-los co-
nectados, informados e fascinados.

Reunir as pessoas certas

Por ser um esforço unifi cado e presente em todos os canais, 
o engajamento móvel efi caz deve reunir pessoas de toda a sua 
organização para planejar, implementar e modernizar a sua 
plataforma. É importante envolver os tomadores de decisão das 
linhas de negócio e de experiência do cliente, além de represen-
tantes de marketing, TI, e-commerce e outros departamentos 
da organização.

Sem uma equipe de representantes de vários setores, pode 
acontecer um problema que é muito comum: o desenvolvimento 
de um aplicativo sem integração, não conectado aos estoques 
da loja, sistemas de fi delidade e negócios de e-commerce. Con-
sequentemente, o aplicativo agrega pouco valor para o usuário 
fi nal e acaba descartado pelo consumidor.

Defi nir metas

Depois de agrupar a equipe adequada, é hora de decidir o que é 
necessário na sua plataforma de engajamento móvel. É claro que 
isso depende do segmento de mercado da sua organização. Por 
exemplo, centros comerciais precisam de uma plataforma que 
colete dados sobre tráfego e os combine com análises sofi sticadas 
para ajudar a elaborar de forma competitiva preços de aluguéis 
em áreas de alto padrão ou oferecer aluguéis atraentes a marcas 
que possam revitalizar uma região em baixa. 

As lojas podem contar, nos aplicativos, com recursos como 
traçar rotas para guiar seus consumidores até determinados 
produtos, além de coletar dados sobre a localização deles para 
verifi car padrões de tráfego. Outras capacidades incluem noti-
fi cação de funcionários da loja sobre a presença de um cliente 
do programa de fi delidade ou alteração de banners digitais para 
atrair consumidores locais, como aumentar a frequência de um 
anúncio de comparação de preços quando um cliente começa 
a comparar preços online. De qualquer modo, é fundamental ir 
além das funções básicas (como o simples envio de notifi cações 
para o smartphone), e determinar os verdadeiros objetivos da 
sua iniciativa de engajamento móvel.

Análise dos sistemas a serem integrados

Para fornecer as capacidades desejadas, vários sistemas tec-
nológicos devem interagir em tempo real. Isso inclui: sistemas 

Inovação no varejo: como usar a 
tecnologia móvel para fi delizar 

consumidores e impulsionar as vendas
Para enfrentar o crescimento do e-commerce, que tem apresentado números positivos mesmo 
em cenários de crise, as lojas físicas contam com tecnologias de mobilidade (como aplicativos 
para smartphones) que permitem inovar no engajamento de clientes. Com elas é possível tornar a 
experiência de compra mais cativante e personalizada, aumentar o faturamento, impulsionar as vendas 
cruzadas e intensifi car a fi delidade do cliente

de estoque, do ponto de venda, análise de dados e inteligência 
de negócios, além de localização e indicação de proximidade. 
A integração dos sistemas apropriados de gestão da loja com 
capacidades de navegação conforme a localidade, por exemplo, 
é fundamental para agradar os consumidores. Com uma opção 
“clique e colete”, abordagens sofi sticadas incluem recompensas 
do programa de fi delidade, como descontos em vendas cruzadas 
ou a oferta de um café.

Consultoria estratégica

Em todo tipo de projeto tecnológico, consultores bem infor-
mados ajudam a sua organização a analisar melhor os vários 
aspectos envolvidos e avaliar o que é necessário, quais solu-
ções se encaixam melhor e o custo envolvido. Esses parceiros 
também podem ajudar a identifi car as demandas futuras. Isso 
inclui garantir que a sua plataforma de engajamento móvel seja 
expansível e que possa ser modifi cada para incorporar inovações 
tecnológicas do setor.

Soluções e suporte

Recursos e funcionalidades robustas são fundamentais para 
qualquer solução tecnológica, mas, ao avaliar as opções de enga-
jamento móvel, um aspecto muitas vezes esquecido é como ela 
será gerenciada depois de instalada. Embora seja fácil de instalar 
beacons em uma loja, o suporte posterior é muitas vezes a razão 
de as iniciativas de engajamento móvel não passarem do estágio 
de validação do conceito.

Os benefícios do gerenciamento centralizado fi cam evidentes 
quando você tem centenas ou milhares de beacons instalados em 
áreas amplamente dispersas. No gerenciamento local, é necessário 
visitar fi sicamente cada um desses sensores para realizar tarefas 
como identifi cação de falhas e verifi cação do nível de bateria, o 
que aumenta consideravelmente os custos gerais.

Evolução da plataforma

Por defi nição, o engajamento móvel é uma disciplina dinâmica, 
o que signifi ca que as estratégias de sucesso incluem atribuir a 
evolução da plataforma a uma equipe multidisciplinar respon-
sável pela pós-instalação. Com relação à TI, selecione pessoas 
que avaliam além dos atrativos de cada fornecedor, porque uma 
perspectiva holística reduz a adoção de componentes que criam 
gargalos ou obstáculos. E lembre-se: mais importante que as tec-
nologias utilizadas é criar uma estratégia abrangente, que ajude 
a garantir as inovações certas e os resultados esperados.

(*) É Country Manager da Aruba no Brasil, responsável pela divisão de 
networking da empresa no País e pelos negócios dessa unidade, que vão dos 

clientes de data center até os mercados do segmento corporativo, governo e de 
pequenas e médias empresas.

Historicamente, a estratégia 
de atuação dos bancos brasi-
leiros apoia-se em plataformas 
tecnológicas robustas, o que 
deu condições para atingir a 
maturidade atual. Há alguns 
anos atrás, os clientes se re-
lacionavam com seus bancos 
por meio de agências e caixas 
automáticos, assim como os 
cheques eram populares e 
os cartões eram usados na 
maioria das vezes na função 
de saque. 

Atualmente, aproximada-
mente metade das transações 
bancárias são feitas por meio 
da internet e mobile banking, 
conferindo mais fl uidez, comodidade e satisfação para o cliente. 
Para chegar a esse estágio, os bancos aprimoraram seus in-
vestimentos em computação em nuvem, big data, plataformas 
sociais, computação cognitiva e carteiras digitais. Tudo com o 
objetivo de melhorar a experiência do cliente de ponta a ponta 
por meio de uma visão mais empática e centrada no usuário. 
E a inovação não para por aí, pois tecnologias mais recentes já 
estão ganhando muito espaço e devem ser consideradas, como 
a inteligência artifi cial, por exemplo.

Com a migração das transações para o celular, os bancos 
devem investir em novos serviços digitais que melhorem a ex-
periência do cliente e tragam lucros consistentes para o futuro 
dos negócios. O canal mobile abre a possibilidade de o cliente 
executar transações bancárias em qualquer hora e lugar, ge-
rando um aumento considerável na quantidade de transações 
e, consequentemente, uma necessidade maior de segurança, 
performance e escalabilidade por parte dos bancos. Outro item 
relevante perpassa sobre a  necessidade de criar uma interface 
focada em usabilidade por meio do redesenho das jornadas 
atuais para a entrega de uma melhor experiência e  capacidade 
de transformar esses serviços em omni-channel, preservando a 
fl uidez da jornada em qualquer dispositivo utilizado.

Outras tecnologias que são essenciais para essa mudança 
são as plataformas de gestão de processos (BPM) para gerir 
regras, prioridades e estabelecer controles adequados, além 
do analytics e do big data para a análise e ofertas. O papel des-

sas tecnologias na migração 
para o banco digital refere-se 
aos silos organizacionais e 
processos legados, que são 
apontados como grandes 
barreiras à transformação di-
gital. É aí que as plataformas 
de gestão de processos se 
encaixam, criando metodolo-
gias digitais. Para transformar 
um processamento legado em 
um recurso digital temos que 
repensá-lo a partir da ampla 
utilização das tecnologias 
digitais, tornando-o mais rá-
pido, mais barato e amigável. 
Tornar um processo digital 
não é digitalizá-lo e dar con-

tinuidade a fl uxos de trabalho existente, mas sim reinventá-lo 
por completo. 

Já o big data e analytics são tecnologias poderosas para melho-
rar a relação com o cliente. Transformar dado em informação é 
fundamental para qualquer negócio, além de ser um dos pilares 
da transformação digital para os bancos. O obstáculo que essas 
instituições enfrentam hoje é de internalizar os dados vindos de 
outros sistemas, como as redes sociais e a IoT. A integração des-
ses dados não é uma tarefa simples, mas é fundamental. Quanto 
mais dados conseguirmos armazenar e quanto mais inteligente 
for a análise desses dados, maior será a capacidade de conhecer 
o cliente e ter uma postura mais propositiva e assertiva.

Estamos apenas no começo da revolução digital, outras tec-
nologias e plataformas, como os DLTS (Deep Level Transient 
Spectroscopy), surgem para intensifi car essa transformação e 
quebrar cada vez mais velhos paradigmas. As tecnologias que 
estão surgindo são muito importantes para a evolução do banco 
digital, mas a chave nesse processo continua sendo a empatia, 
ou seja, não podemos esquecer que o objetivo fi nal é facilitar 
a vida do usuário, melhorar experiência do cliente bancário 
e para isso temos que pensar na tecnologia como um meio, e 
não como o fi m. O astro principal na transformação digital é o 
ser humano.

 
(Fonte: Ricardo Zanini é senior manager & head digital transformation da GFT, 

companhia de Tecnologia da Informação especializada
em Digital para o setor fi nanceiro).

Negócios conectados: como migrar
para o banco digital
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Defesa cir-
cundante 
de castelos
medievais

Dois dos
maiores
desertos
do mundo

Sapato 
de origem
indígena

Música
Popular

Brasileira
(sigla)

Tubo de 
escoa-

mento de
água

Tecido
brilhante

de
fantasias

Cidade do
Pontal do
Triângulo
Mineiro

(?) Purple,
banda
inglesa 
de rock 

(?) de
caridade,
prática de 
filantropos

Animação
com Re-
lâmpago
McQueen

País-sede
da Copa
de 2022

(fut.)

Tirar o 
(?): usar
pela pri-

meira vez
Richard
Gere,

astro do
Cinema

Índice de 
indeter-

 minação
do sujeito

A chefe de mais de
12% das famílias no

Brasil, em 2010,
segundo o IBGE

Trepadei-
ra lenhosa

Centro
estético

Chocalho
indígena
Etiqueta,

 em inglês

A "outra"

Indústria
(abrev.)

Ácido ge-
nético
Cabelo 
de anjo

O indiví-
duo que está com a
garganta obstruída

O frio, durante o
verão

Fúteis;
inúteis
(fem.)

Sem (?)!:
não

concordo
(gíria)

A forma
do anel

Apagar as
velinhas
do bolo 

"Costume",
em

"etologia"
Lua de Jú-
piter com
300 vul-
cões ati-

vos (Astr.)

Azul es-
verdeado

Irmã
(fam.)

Tony Ra-
mos, ator
(?) marra:

à força

Assim, em
espanhol

Dotar 
de asas

FAA
MOCASSIM

VÃSLIANA
ESSAADN
SOPRART
OALAME
LDDEEP

ITUIUTABA
ETORTT
IOCIANO
RMARACA

CATARASE

ANORMAL
ENGASGADO

3/adn — así — tag. 4/deep. 5/ciano — liana. 8/mocassim. 9/engasgado — ituiutaba.

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

Esta quinta, o décimo dia da lunação favorece os trabalhos, os negócios, é bom para a saúde, mas não para os 
assuntos sentimentais. Desde as 08h17 a Lua ingressa em Áries que traz muita ação e movimento. A Lua faz 
um aspecto positivo com Vênus que favorece as relações sociais. O dia deve ser de muita iniciativa, agitação e 
vivacidade. À noite a Lua em tensão com Mercúrio pode provocar atrasos e dificuldades na comunicação e nos 
deslocamentos. Há bons aspectos nesta fase da Lua Crescente que aceleraram um crescimento rápido de vendas 
e campanhas publicitárias.
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Esta quinta dá uma boa expressão 
dos sentimentos e impulsiona às 
relações afetivas em geral. Um 
bom momento para melhorar as 
relações e se tiver alguém que ama 
maior satisfação na relação sexual 
e bom entendimento. Haverá maior 
criatividade artística mais tarde da 
noite. 97/397 – Branco.

Resolva situações controlando as 
emoções e saberá convencer alguém 
a mudar de opinião. A Lua faz um 
aspecto positivo com Vênus que 
favorece as relações sociais. O dia 
deve ser de muita iniciativa, agitação 
e vivacidade.  Os relacionamentos 
novos serão de seu agrado. 71/371 
– Verde.

Conte com ajuda para grandes 
realizações. Este momento deve 
ser de domínio da rispidez e maior 
tolerância. Mantenha boas relações 
com a pessoa amada. Aumento da 
disciplina e maior concentração na 
carreira e nos objetivos a serem 
alcançados neste final de ano.  
12/112 - Claras

O relacionamento amoroso precisa 
de harmonia para ter uma boa de-
fi nição. Tome decisões, mas junto 
de quem você ama.  Certas dúvi-
das no trabalho ou nas atividades 
domésticas serão superadas aos 
poucos. Durante a manhã ações 
inesperadas devem ser evitadas. 
33/233 – Branco.

Faça uma revisão de suas condições 
de vida neste dia e tudo irá melhorar. 
O Sol entrando na casa da família 
no começo da próxima semana vai 
aproximar os fi lhos, pais ou irmãos. 
Esta quinta será de mais afetividade 
e proximidade da pessoa amada 
e das pessoas queridas. 67/567 – 
Vermelho.

Este dia é bom para tratar tudo com 
determinação, benefi cia a saúde e as 
viagens. Mesmo assim evite cometer 
excessos alimentares. À noite a 
Lua em tensão com Mercúrio pode 
provocar atrasos e difi culdades na 
comunicação e nos deslocamentos. 
81/681 – Azul.

O Sol está indo para a sua casa dois 
na semana que vem e faz o primeiro 
passo ser dado para realizar um 
de seus desejos. Aproveite bem as 
oportunidades que surgem devido à 
maior motivação, vigor e energia que 
virão depois do dia 22 com o Sol em 
Capricórnio. 22/422 – Cinza.

Mude seu modo de pensar para ter 
mais equilíbrio nas relações sociais. 
Fim de uma fase de recolhimento 
e meditação, breve poderá agir. 
Durante à tarde aumenta a concen-
tração e a determinação. No fi nal da 
tarde contatos e boas conversações 
que podem levar ao entendimento. 
98/398 – Azul.

Precisa ter maior segurança ao rea-
lizar em seu trabalho e as atividades 
do dia a dia. Com o Sol indo para 
a casa doze decida tudo de uma 
vez, não deixe nada para depois, 
resolve assuntos pendentes logo. 
Cuidado com atitudes possessivas 
que acabam trazendo crises no amor. 
26/426 – Verde.

Desde as 08h17 a Lua ingressa 
em Áries que traz muita ação e 
movimento. A Lua faz um aspecto 
positivo com Vênus que favorece as 
relações sociais. Bom pique e forte 
energia durante toda a noite até o 
amanhecer de sexta. Se souber agir 
tudo será vencido e resolvido com 
facilidade. 42/542 – Branco.

Mantenha a harmonia no ambiente 
de trabalho através de seus prin-
cípios e capacidade de tolerância. 
Pode ser levado a situações de 
rompimento pessoal. Até o fi nal 
deste mês de dezembro, tudo irá se 
acalmar. Uma atitude com coragem 
e a cabeça erguida será fundamen-
tal. 98/398 – Azul.

Use uma maneira mais direta ao 
tratar de assunto fi nanceiro. Cuidado 
com confl itos devendo usar de muita 
força de vontade e persistência. 
Mantenha o otimismo em suas ati-
tudes, vá à busca dos seus desejos 
fazendo as mudanças necessárias 
com o Sol transitando em Sagitário. 
91/591 – Azul.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 08 de Dezembro de 2016. Dia de Nossa Senhora 
Imaculada Conceição, São Leonardo, e Dia do Anjo Sealiah, cuja 
virtude é a esperança. Dia Nacional da Família, Dia do Cro-

nista Esportivo, Dia da Justiça, Dia do Agrônomo, Dia dos 

Produtores de Rádio e Televisão, Dia de Oxum e em São 

Paulo e em João Pessoa, na Paraíba, Dia de Iemanjá. Hoje 
aniversária atriz Kim Basinger que completa 63 anos, o fotógrafo 
Marcelo Durst que nasceu em 1962 e a cantora Sinead O'Connor 
que chega aos 50 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é carismático, cheio de vitalidade 
e força de vontade. Quando se sente inspirado suas ideias fl uem com 
clareza tornando o seu ambiente harmônico e positivo. Gosta de viver 
intensamente a vida social e faz amigos com grande facilidade. Busca 
tudo que é nova, inédito e excitante, tanto em suas atividades como 
na vida sexual. Precisa de ambientes onde haja movimento e muita 
ação e se dá bem em atividades ao ar livre e contato com a natureza, 
a qual busca proteger.

Simpatias que funcionam
Saber se alguém também te ama: Pegue 5 gotas 
do perfume da pessoa amada. Escreva em um pedaço 
de papel o seu nome e o da pessoa. Pegue 10 gotas do 
seu perfume, misture com o perfume dele em algum 
recipiente pequeno. Dobre o papel com o seu nome e 
o da pessoa e jogue a mistura de perfumes em cima do 
papel. Enterre em um lugar onde só você saiba onde 
e deixe enterrado por três dias. Depois desenterre 
o papel. Se seu nome e o da pessoa continuarem lá 
signifi ca que ele(a) te ama de verdade.

Dicionário dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más companhias. 
Dar uma bofetada: êxito no relacionamento amoroso. 
Pessoa se esbofeteando: bons empreendimentos. 
Números de sorte: 20, 23, 26, 34, 42 e 50

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Funk
Tributo ao Earth, Wind 

and Fire foi idealizado pelo 
maestro e arranjador Ederlei 
Lirussi, que tem por objetivo 
mostrar às novas gerações o 
que de melhor se fazia nos 
anos 70 no que se refere à 
funk music. Tendo começado 
os ensaios em abril de 2015, 
fi nalmente se chega ao gran-
de momento da estreia num 
grande tributo a ninguém 
menos que a inigualável banda 
Earth, Wind And Fire. Com Mr 
Funk Band.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz 
Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-
7749. Terça (13) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Música Romântica
O show de Marisa Orth é um equilíbrio perfeito entre os 

muitos talentos da artista. Sua voz e presença marcantes en-
cantam o público com um repertório musical eclético e cenas 
do cotidiano romântico universal.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100.
Terça (13) às 21h. Ingresso: R$ 65.

Só paramos para pensar o que 
estamos fazendo com nossas 
vidas quando nos deparamos 

com uma situação de risco. E é assim 
que pai e filho, soterrados por um 
deslizamento de terra, encontram no 
derradeiro momento a oportunidade 
de questionar a relação entre eles, a 
vida e suas principais dificuldades: 

o comodismo, o medo, o fracasso, os 
erros do passado e, talvez, a maior 
delas: sobreviver. Todos estes senti-
mento na peça “Abismo”. Com Chris 
Fabrício, Beto Paixão, Breno Furini 
e Tiago Melo.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 
1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. Sextas às 21h. Ingresso: 
R$ 30. Até 16/12.

Drama

Amor. Sentimento 
incondicional de pai 
para fi lho, de homem 
para mulher. Perda. No 
vazio dos sufocados, 
lembrança, culpa e 
solidão

Refl exõesRefl exõesRefl exões
A PRIMEIRA SESSÃO: De princípios de 1920 a 1927, Chico não 
mais conseguiu avistar-se pessoalmente com o Espírito de Dona Maria 
João de Deus. Integrado na comunidade católica, obedecia às obriga-
ções que lhe eram indicadas pela Igreja. Confessava-se, comungava, 
comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. 
Terminara o curso primário no Grupo Escolar “São José”, de Pedro 
Leopoldo em 1923, levantando-se às seis da manhã para come çar às 
sete as tarefas escolares e entrando para o serviço da fábrica às três 
da tarde para sair às onze da noite. O trabalho, porém, era exaustivo 
e, em 1925 deixou a fábrica, empregando-se na venda do Sr. José 
Felizardo Sobrinho, onde o tra balho ia das seis e meia da manhã às 
oito da noite, com o salário de treze cruzeiros por mês. Entretanto, 
continuavam as perturbações noturnas. Depois de dormir, caía em 
transes surpreendentes. Perambulava pela casa, falava em voz alta, 
dava notícias de pes soas que sofriam no Além, mantinha longas 
conversações, cujo fi o era impenetrável aos familiares afl itos. Em 
1927, porém, eis que a sua irmã D. Maria da Conceição Xavier, hoje 
mãe de família, cai doente. Era um doloroso processo de obsessão. 
Tratada carinhosamente pelo confrade Sr. José Hermínio Pe rácio, que 
atualmente reside em Belo Horizonte, a jovem curou-se. Foi assim 
que se realizou a primeira sessão espírita no lar da família Xavier, em 
Pedro Leopoldo. Perácio, na direção, pronunciava vibrante prece. Na 
mesa, dois livros. Eram eles o “Evangelho Segundo o Espiritismo” e 
o “Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec. O Espírito de Dona Maria 
João de Deus comparece e grafa longa mensagem aos fi lhos presen-
tes, através da médium D. Carmem Pena Perácio, devotada esposa 
do companheiro a que nos referimos. Reporta-se a cada fi lho, de 
maneira particular. E, dirigindo-se ao Chico, comove-o, escrevendo: 
— Chico, meu fi lho, eis que nos achamos mais juntos, nova mente. Os 
livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra os 
seus deveres e, em breve, a Bondade Divina nos permitirá mostrar a 
você os seus novos caminhos. E assim realmente aconteceu. Do livro 
LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER, de Ramiro Gama

Humor
O espetáculo “Irmã Selma” reúne os inesquecíveis personagens 

criados por Octávio Mendes, como a Mônica Goldstein, uma apre-
sentadora de um programa sensacionalista; o Ex Gay - um cara que 
“mudou” de vez; a Maria Botânica, atriz e cantora e a personagem 
que dá nome ao espetáculo, “Irmã Selma”, uma freira humorista.

Serviço: Teatro BTC, R. Santa Cruz, 2105, Vila Mariana,tel. 4206-2001. Sábado(10) às 
20h. Ingresso:R$ 60.
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Mr Funk Band.



Abrir o próprio negócio 

é o sonho de muitos. 

Hoje em dia, então, com 

o boom das startups e no 

cenário promissor das 

ferramentas digitais, o 

sonho de empreender 

parece ter fi cado ainda 

mais próximo. Ainda 

assim, ter um novo 

negócio não é tarefa 

fácil

Na prática, o Sebrae 
alerta para o fato de 
que metade das em-

presas vão a falência antes 
de completar o quinto ano de 
vida. Falando nas startups, 
especifi camente, um estudo 
da Startup Farm conta que 
74% delas fecha as portas com 
os mesmos cinco anos. Esse 
problema pode ser evitado, 
antes de mais nada, passando 
sua ideia de negócio por um 
processo de validação. Validar 
uma ideia de negócio é uma 
etapa essencial que garante 
que uma ideia aparentemente 
genial seja testada e aprovada, 
com o próprio público-alvo.

Já avisamos aos empreen-
dedores que não é preciso 
se desesperar. Os erros que 
impedem um novo negócio de 
prosperar podem ser resolvi-
dos de formas mais fáceis do 
que pode parecer. Veja então 
alguns dos principais erros que 
destroem um novo negócio 
antes mesmo dele começar, e 
claro, com evitá-los:

1. Você não tem um bom 

planejamento - Com certeza 
esse é o erro mais clássico de 
quem decidiu abrir uma empre-
sa. Começar um negócio sem 
um planejamento muito bem 
estruturado é absolutamente 
a pior forma de começar. Com 
a agilidade da tecnologia, a 
competitividade crescente dos 
mercados e a vontade de dar 
certo logo, muitos erram em 
um item tão básico. Elaborar 
um planejamento estratégico, 
planejar gastos, pensar em 
estratégias de marketing e 
logística do negócio são ações 
primordiais e devem ser valo-
rizadas por todos que querem 
empreender.

Após validar uma ideia de 
negócio, quando a decisão de 
empreender já estiver tomada, 
dedique-se a estudar, pesqui-
sar e planejar cada próximo 
passo. Acredite: o preço para 
quem não toma essas providên-
cias é bastante caro. O próprio 
Sebrae oferece um material 
completo (e gratuito) para 
elaborar um plano de negócio 
e começar se certifi cando de 
que o empreendimento será 
pensado da forma certa desde 
o início.

2. Você não entende seu 

público - No fi m das contas, 
o sucesso de quem quer abrir 
o próprio negócio depende 
muito, é claro, do público. Ter 
uma boa ideia, bem planejada 
e executada, apenas, não ga-
rante nada no mercado. Quem 
mantém uma empresa, no fi m 
das contas, é seu público. Por 
isso, entender e conhecer a 
fundo o público-alvo de um 
empreendimento deve ser uma 
preocupação constante. Nessa 
hora, as pesquisas de mercado 
ajudam de diversas formas.

Para quem nunca fez ou 
não tem o hábito de fazer 
pesquisas, preste atenção nas 
nossas dicas para conhecer o 
consumidor. Comece ideali-
zando suas Buyer Personas, ou 
seja, os clientes ideais que seu 
negócio visa atingir. Procure 
entender e realize pesquisas 
para descobrir tudo sobre 
essas pessoas. Do que gostam, 
do que não gostam, o que fa-
zem no tempo livre, como são 
suas famílias, enfi m, todo tipo 
de informação para traçar um 
perfi l completo.

Também ajuda muito des-
cobrir os hábitos de consumo 
das pessoas que você pretende 
atingir. Investigue fatores que 
levam os consumidores a com-
prar algum produto ou contra-
tar algum serviço. Saiba como 
eles preferem pagar por suas 
compras. Tudo isso vai ajudar 
a garantir que seu serviço será 
oferecido da forma que melhor 
atende às expectativas do pú-

blico. Outra dica para planejar 
divulgação, comunicação e 
relacionamento com o público, 
é pesquisar seus hábitos de 
mídia, os dispositivos que eles 
utilizam para consumir conteú-
do e em que redes sociais eles 
estão ? e fazendo o quê. Assim 
fi ca mais fácil conseguir falar 
com essas pessoas, de forma 
que elas entendam e gostem 
de ouvir e ser ouvidas.

3. Seu produto não tem 

um diferencial - Quando for 
abrir um negócio, se pergunte 
o que ele oferece de diferencial 
ao público-alvo. Se não conse-
guir chegar a uma resposta, já 
dá para concluir que o sucesso 
está bem distante. Em merca-
dos cada vez mais competitivos 
e cheios de opções e novas 
soluções, é preciso de destacar. 
Falar em inovação, nessa hora, 
é a alternativa mais óbvia ? e 
deve mesmo ser. Todo empre-
endedor deve se preocupar em 
inovar e oferecer alternativas 
às dores e expectativas de seu 
público.

Para se consolidar como 
um empreendedor entre os 
mais inovadores, uma dica 
crucial é explorar a inovação 
sob a ótica do consumidor e 
das próprias empresas. Os 
resultados vão oferecer insi-
ghts surpreendentes e úteis 
para a sobrevivência do seu 
novo negócio. Ah, e já vou 
adiantar duas coisas: primei-
ro, qualquer um pode inovar; 
segundo, a inovação vem de 
diversas formas para o público 
e elas nem sempre são difíceis 
de se alcançar.

4. Você não consegue 

competir com a concor-

rência - Este item está bem 
relacionado ao diferencial 
competitivo do número ante-
rior. Um diferencial competi-
tivo é o que mais claramente 
decide quem passa na frente 
entre os concorrentes em um 
mesmo mercado. Por isso, 
é muito importante realizar 
pesquisas também para avaliar 
a concorrência já existente. 
Entreviste o público para 
descobrir o que eles acham 
dos produtos e serviços que 
sua concorrência em potencial 
oferece. Pergunte sobre o que 
falta para melhorar a satisfa-
ção deles com o serviço e, as-
sim, vá reunindo informações 
que serão transformadas em 
oportunidades de negócio. A 
partir daí, é só trabalhar para 
superar os concorrentes.

5. Você não dá atenção 

para o Marketing - A des-
culpa, nesse caso, costuma 
ser que investir em Marketing 
é caro, trabalhoso e não dá 
resultados mensuráveis. E 
acreditar nisso é inadmissí-
vel. Estratégias de Marketing 
como o Marketing de Conteú-
do surgiram para quebrar esse 
tipo de paradigma e oferecer 
soluções para quem já en-
tendeu que é preciso levar o 
Marketing e a divulgação de 
um negócio bastante a sério. 
Quem ainda não está nesse 
ponto, pode acreditar, está 
ficando devidamente para 
trás.

6. Você não está por 

dentro das mudanças - Vi-
vemos em um mundo louco, 
de excesso de informação e 
de mudanças constantes e 
rápidas. Disso não há dúvidas, 
é claro, mas também não há 
desculpa para os empreende-
dores, nem brecha para não 
fazer parte desse cenário. 
É preciso estar atualizado 
nas tendências, nas mudan-
ças do comportamento do 
consumidor e nos avanços 
tecnológicos. Não dá mais 
para não saber do que se 
trata a Geração Z, ignorar a 
inteligência artifi cial ou não 
se render a tendências como 
o Omnichannel. Quem não en-
tra nesse mundo, bem, acaba 
fi cando fora de tudo.

7. Você ainda não tentou 
- Depois de passar por tudo 
isso, o que falta é iniciativa. 
Pode ser um clichê, mas não 
deixa de ser verdade: só ven-
ce quem tenta. Por isso, que 
tal tirar os planos do papel e 
começar a empreender agora 
mesmo?

(*) - É especialista em pesquisa de 
mercado do Opinion Box, empresa 
pioneira de soluções digitais para 

pesquisas de mercado.

Erros que destroem 
um novo negócio 
antes de começar

Pedro D’ Angelo (*)
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Os celtas festejavam com máscaras a data de 22 de dezembro, 
dia do solstício de inverno, enquanto os romanos comemo-
ravam a “Saturnália” - também pelo mesmo motivo - em 

17 de dezembro.
Essa última data, depois de um bom tempo, tornou-se para os 

cristãos o dia do nascimento de Jesus. Foi só com o papado de Júlio 
I, no século IV, que foi decidido que o Natal seria comemorado em 
25 de dezembro. Além das tradições natalinas mais difundidas, 
como o presépio, a árvore iluminada, o sinos e o Papai Noel, a 
Itália tem alguns personagens e lendas próprios.

É o caso da Befana, que apesar de ter nascido em Roma, é 
esperada por todas as crianças italianas no dia da Epifania, em 
6 de janeiro. Mesmo sendo uma bruxa, ela leva doces e balas 
para as crianças “boas” e os deixa dentro de meias penduradas 
nas casas. Conheça mais sobre algumas tradições culturais de 
várias regiões da Itália.

“Ceppo Natalizio”: A tradição de queimar madeiras durante 
a véspera do Natal provém da Escandinávia e dos países dos 
Bálcãs, mas é muito comum em várias cidade italianas. O rito 
das antigas aldeias começava quando o chefe da família acendia 
uma grossa tora de lenha na lareira em agradecimento, e assim a 
deixaria queimando por 12 noites, até o dia da Epifania, quando 
fi nalmente as cinzas seriam recolhidas e guardadas.

Acreditava-se que isso traria boas colheitas, proteção e saúde 
à família. Nos bosques da cidade de Abbadia San Salvatore, na 
região da Toscana, o ritual do fogo começa já no dia 8 de de-
zembro. É nesta data em que os habitantes da cidade começam 
a montar grandes empilhados de lenha em forma de pirâmides 
- que serão incendiadas na véspera de Natal ao som de antigas 
canções populares. O símbolo pagão, o fogo, também está pre-
sente em Palena, na região de Abruzzos, onde é comum queimar 

13 pequenos pedaços de madeira em memória de Cristo e seus 
apóstolos. Ainda em Abruzzos, a cidade de Pescasseroli acende 
uma fogueira de 10 metros no dia 24 de dezembro em sua praça 
principal.

Já nas regiões da Ligúria, Piemonte e Lombardia, o fogo 
aparece no fi m de janeiro, para queimar a “Giubiana”. Os cida-
dãos organizam uma grande fogueira na praça da cidade para 

Existe uma grande dúvida 
sobre a diferença entre o dólar 
comercial e o dólar turismo. 
Qualquer pessoa que já com-
prou dólares sabe que o segun-
do é sempre mais caro do que 
o primeiro, mas poucos sabem 
o porquê dessa diferença de 
valores. Para fazê-lo entender, 
a BeeCâmbio, primeira corres-
pondente cambial brasileira que 
funciona totalmente online e 
está presente em 40 cidades, 
preparou uma explicação com 
os principais conceitos por trás 
do mercado de câmbio.

Primeiro, é importante enten-
der que um país pode adotar 
dois regimes diferentes de 
câmbio: o câmbio fl utuante e 
o câmbio fi xo. No primeiro, o 
mercado é quem defi ne, livre-
mente, o valor da moeda local 
em relação às moedas, ou seja, 
a cotação varia de acordo com a 
oferta e a demanda. No segun-
do, quem é o responsável pelo 
valor fi xo da taxa de câmbio de 
sua moeda em relação a uma 
outra moeda - quase sempre, 
o dólar - é o próprio país. Ou 
seja, para manter a taxa de 
câmbio local dentro do valor 
desejado, o Banco Central do 
país vende e compra moeda no 
mercado internacional (sempre 
em relação à moeda no qual a 
taxa está fi xada).

A partir desse conceito e sa-
bendo que ambas têm relação 
direta com a cotação do câmbio 
em um país, é possível expli-
car a diferença entre câmbio 
comercial e câmbio turismo. O 
câmbio comercial é o valor base 
da moeda no mercado. Essa 
taxa é utilizada no pagamento 
ou recebimento de recursos 
provenientes de exportações e 
importações de bens e serviços 
do Brasil, no caso do nosso 
país, com o mundo. Em outras 
palavras, o câmbio comercial 
é utilizado as transações não 
exigem a troca de dinheiro 
físico (papel-moeda). É o que 

Conheça tradições natalinas 
inusitadas da Itália

Assim como em vários países do mundo, as celebrações de Natal na Itália são o ponto alto do ano. 
Contudo, o ritual não tem apenas origem cristã, mas reúne também celebrações pelo começo do inverno

Encenação em Roma da Lenda Bafana.
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Diabos Krampus, surgiram de lendas

para assustar as crianças arteiras das aldeias

incendiar o fantoche da personagem, que é uma representação 
pagã do mal e do inverno obscuro. Enquanto a fogueira arde, 
a população festeja tomando vinho quente e comendo grão de 
bico. Em Novoli, na região da Púglia, acontece uma grande festa 
chamada “Fòcara” entre os dias 16 a 18 de janeiro, em honra a 
Sant’Antonio Abate, padroeiro da cidade. Mas as comemorações 
e preparações começam já no dia 8 de dezembro para construir 
a grande fogueira de 25 metros de altura.

Na Sardenha, juntamente com os rituais de fogo, símbolos ligados 
aos feitos pastorais também são cultuados. Como São Stefano, 
protetor dos cães de caça e dos pastores. Em homenagem a ele, 
algumas pessoas queimam os pelos de seus cachorros em forma 
de cruz em cima da testa para pedir proteção.

E, ainda na ilha, nos arredores de Sassari, é preparado para o 
almoço de Ano Novo um pão em forma de coroa, com um forte 
sentido simbólico, que o pai da família coloca na cabeça de seu 
primogênito. Na cidade de Tarcento, na região de Friuli-Veneza 
Giulia, na ocasião da Epifania, acontece uma evocação das origens 
celtas: os habitantes se vestem como nos anos de 1300 e se de-
safi am em uma espetacular corrida de carruagens em chamas. O 
evento acaba no dia 6 de janeiro, com a queima da grande fogueira. 
São Nicolau e Krampus: A data de 6 de dezembro é celebrado 
em muitas cidades, especialmente nos arredores de Trento, por 
conta de uma tradição incorporada pela cultura italiana: o Dia 
de São Nicolau de Bari, padroeiro da Grécia, da Rússia e da No-
ruega, protetor das crianças e distribuidor de presentes. O santo, 
que viveu em Licia, entre os séculos 3 e 4, visitava as casas mais 
pobres das aldeias com sacos cheios de presentes. No entanto, 
o São Nicolau está ligado a um personagem antônimo.

Os diabos Krampus, que também são cultuados nesse dia, 
surgiram de lendas para assustar as crianças arteiras das aldeias. 
A lenda conta que os mais levados vestiam máscaras e outros 
disfarces para depredar vilarejos e amedrontar as pessoas du-
rante a noite, mas um dia foram surpreendidos pelo próprio 
diabo, os Krampus. O personagem, que é representando por 
um homem-cabra chifrudo e com roupas de pelo, aparece atrás 
de São Nicolau em passeatas que acontecem pelas cidades. En-
quanto o velhinho barbudo protege as crianças e presenteia os 
pequenos que se comportaram bem, os Krampus assustam as 
que aprontaram. (ANSA)
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Entenda a diferença 
entre o dólar turismo e 

o dólar comercial
Quem nunca se viu pensan-

do em mudar de emprego? Os 
motivos são os mais diversos: 
salário, estagnação profi ssio-
nal, relacionamento, entre 
tantos outros. Mas em um 
cenário de tamanho desem-
prego no País, como saber se 
partir para um novo emprego 
é realmente uma saída?

O coach e consultor em RH 
Marcos Vono (*) responde 
algumas dúvidas.
 • O que o profi ssional 

deve levar em con-

sideração quando se 

questiona se é hora de 

partir para um novo 

emprego? A primeira 
questão que deveria ser 
considerada é se a pessoa 
está estagnada ou não. 
Se não, há que se pensar 
duas vezes em sair.  A 
menos que seja por um 
convite que gere maior 
crescimento profi ssional. 
Caso a resposta seja sim, 
será necessário pensar 
em alternativas, primeiro 
dentro da organização e 
se não houver nada que 
interesse e que seja aces-
sível, aí devemos pensar 
em sair.

 • O que é melhor: os 
tantos anos de ‘casa’ ou 
a sensação de novidade 
de um novo lugar, pes-
soas? Isso depende de 
cada um. Pessoas que 
tem características de 
segurança e estabilidade 
preferem ficar muitos 
anos na mesma empresa 
e nem se importam de 
fazer as mesmas coisas. 
Já quem tem caracterís-
ticas de buscar desafi os, 
não vai gostar de fi car 
muito tempo em um 
único lugar, a menos que 
existam desafi os à altura 
de seus interesses. Mas, 
pra carreira, a escolha de 

fi car ou sair para novos 
desafios vai depender 
do fechamento do ciclo 
de aprendizagem com 
entregas que serão a 
grande riqueza de um 
profi ssional. A história de 
realizações de um profi s-
sional é a sua moeda de 
troca com o mercado.

 • Vale a pena levar em 

consideração apenas 

a questão salarial? - 
Nunca. Há vários itens 
que devem ser consi-
derados. Escolher pelo 
salário, status, cargo são 
armadilhas de carreira. 
A escolha deve ser fei-
ta por um conjunto de 
variáveis que devem ser 
considerada em função 
do momento de carreira 
de cada pessoa e de seus 
objetivos de médio e lon-
go prazo.

 • Até mesmo o empre-

go dos sonhos tem 

seus dias ruins. Como 

identifi car quando se 

trata apenas disso e 

quando isso se torna 

uma constante? Dizem 
por aí que trocar de amor 
é trocar de defeito. Só 
depois de algum tempo, 
de uma situação ruim e 
de tentativas de reverter 
esta situação que se pode 
pensar em buscar fora 
alternativas.

 • É válido querer sair 

do emprego por não se 

dar bem com um dos 

colegas? Ou mesmo 

com o chefe? Sim. O 
ambiente, a cultura e o 
grupo geram impactos 
fortes na motivação de 
uma pessoa. 

(*) - Formado em Psicologia,
com MBA em Gestão de RH pela 

FIA/USP, é diretor da Oper Group e 
tem mais de 25 anos de experiência 

na área de RH. 

Como saber se é hora 
de partir para um
novo emprego?

acontece também para trans-
ferências internacionais, que 
agrega ao câmbio comercial 
uma porcentagem variante fi xa-
da pela instituição responsável 
pela transação.

Já o câmbio turismo pode ser 
calculado com base no dólar 
comercial ou na cotação co-
mercial de cada moeda versus 
o real, no caso do Brasil. Ela é 
mais cara em relação a cotação 
do câmbio comercial, pois além 
do valor base, incorpora todos 
os custos envolvidos, desde a 
importação do papel-moeda 
do país de origem até a colo-
cação nas casas de câmbio. Por 
conta disso, o custo de ter uma 
moeda física é proveniente do 
valor do câmbio turismo, já que 
contempla os gastos de todo o 
processo.

Também é importante saber 
que, no câmbio turismo, as 
moedas mais “exóticas” têm 
um valor ainda mais alto em 
relação ao câmbio comercial. 
Isso acontece porque o risco 
de manter em estoque essas 
moedas menos negociadas no 
mercado é alto, o que faz com 
que sejam compradas em me-
nores quantidades, elevando o 
preço. Com essa explicação, o 
comprador de câmbio não pre-
cisa mais se sentir injustiçado 
ao comprar dólar, euro, libra ou 
qualquer outra moeda por um 
valor relativamente maior do 
que a cotação comercial dela.

Fonte e mais informações: 
(www.beecambio.com.br).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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 
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O pretendente: VÍTOR MANUEL BARREIRA TEIXUGUEIRA, profi ssão: responsável 
de gestão de proje, estado civil: solteiro, naturalidade: em São João de Brito - Lisboa 
- Portugal, data-nascimento: 06/04/1966, residente e domiciliado em Boucau - França, 
fi lho de Manuel Alexandre Teixugueira e de Ester de Jesus Cabeleiras Barreira. A 
pretendente: MARION DE GOES GUZZARDI, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Londrina - PR, data-nascimento: 03/05/1981, residente e domiciliada 
em Quinta da Paineira, São Paulo - SP, fi lha de Armando Guzzardi e de Bernadette 
Richard de Goes.

O pretendente: WELTON DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: metalurgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/01/1996, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo - SP, fi lho de Edson Mota da 
Silva e de Maria Jose dos Santos. Apretendente: CLAUDIA BEATRIZ DE LIMA COSTA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 21/12/1997, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo - 
SP, fi lha de Claudemilson da Silva Costa e de Andreia de Luna Lima.

O pretendente: ERINALDO CARVALHO DA SILVA, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Araripe - CE, data-nascimento: 14/06/1985, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Alderi Reis de Carvalho 
e de Valmira Nonato da Silva Carvalho. A pretendente: DEISIANE AVELINO BARBOSA, 
profi ssão: operador de delivery, estado civil: solteira, naturalidade: em Campos Sales - 
CE, data-nascimento: 12/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Edvaldo Avelino Gitirana e de Maria das Graças Barbosa.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ BARBOSA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 05/03/1982, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Barbosa e 
de Fátima Aparecida Serrano Barbosa. A pretendente: GISLAINE ROSA DE SOUZA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, 
data-nascimento: 09/10/1989, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudenor José de Souza e de Lieci Rosa de Souza.

O pretendente: ANTONIO SILVEIRA GÓES, profi ssão: ascensorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Andirá - PR, data-nascimento: 06/09/1953, residente e domiciliado na 
Vila Ivone, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Silveira Góes e de Angelina Nunes Góes. A 
pretendente: MARIA ZILMA BATISTA DA SILVA, profi ssão: dona de casa, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Francisco - MG, data-nascimento: 21/11/1956, residente 
e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Gonçalves da Silva e de 
Tereza Alves Batista.

O pretendente: VINICIUS DE PAULA DIAS, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São José dos Campos - SP, data-nascimento: 27/12/1990, residente e 
domiciliado na Chacara Mafalda, São Paulo - SP, fi lho de Noel Santos Dias e de Monica 
Cristina de Paula. A pretendente: ANDREA CRISTINA MARIN, profi ssão: professora 
universitária, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/08/1971, residente e domiciliada na Chacara Mafalda, São Paulo - SP, fi lha de Jayr 
Marin e de Lodovina Ferreira Marin.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz da Silva e de Rosana Souza da Silva. A 
pretendente: DANIELA BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 10/07/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel Bezerra dos Santos e de 
Jacira Antonia de Jesus.

O pretendente: SEBASTIAN YOSHIZATO SOARES, profi ssão: contador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/03/1973, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de David Soares e de Sumiko 
Yoshizato Soares. A pretendente: CIBELE CARDOSO, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/02/1973, residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Cardoso e de Ilda 
Machado Cardoso.

O pretendente: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS AUGUSTO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 22/10/1988, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Roberto 
Augusto e de Tânia Maria dos Santos Augusto. A pretendente: THAÍS SANTOS DA 
SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do 
Sul - SP, data-nascimento: 16/03/1989, residente e domiciliada no Jardim Panorama, 
São Paulo - SP, fi lha de Cícero Antônio da Silva e de Nilce Clementina Santos da Silva.

O pretendente: DAMIÃO ALEXANDRE DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Juazeiro do Norte - CE, data-nascimento: 05/05/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alexandre da Silva e de 
Maria Ocilia Alexandre da Silva. A pretendente: ALINE MONTEIRO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
28/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Jose Monteiro 
e de Maria Cicera dos Santos Monteiro.

O pretendente: DIEGO GENESIO BARROS, profi ssão: gerente de compras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 31/12/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adeildo Alves Barros e de Marcia 
Helena Genesio Barros. A pretendente: LETICIA PEREIRA SOUTO DE PINHO, 
profi ssão: arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 16/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Claudemir Gomes de Pinho e de Andreia Pereira Souto de Pinho.

O pretendente: FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: advogado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Caruaru - PE, data-nascimento: 16/09/1935, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Gonçalves dos Santos e de 
Ananias Maria de Jesus. A pretendente: SEVERINA MARIA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Caruaru - PE, data-nascimento: 03/12/1963, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Heleno Marciano da Silva e de Maria 
Luzia da Conceição.

O pretendente: WILLIAM ELIAS FELICIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1986, residente e 
domiciliado em Balbinos, fi lho de Wilson Elias Felicio e de Claudia Regina Felicio. A 
pretendente: MONIZE CAMILA DA SILVA, profi ssão: operadora de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Bebedouro - SP, data-nascimento: 06/07/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Aparecido da Silva e de Noemia 
Oliveira da Silva.

O pretendente: LUCAS JAILSON NUNES DA SILVA, profi ssão: operador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 23/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jailson Joacy da Silva e de Ivonete 
Nunes da Silva. A pretendente: ALINI DE CÁSSIA ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Ferreira dos 
Santos e de Maria Betania Rocha dos Santos.

O pretendente: RUBENS DA SILVA JUNIOR, profi ssão: mecânico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rubens da Silva e de Maria Delfi na 
de Lima Silva. A pretendente: VALERIA CARVALHAL, profi ssão: professora de dança, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
07/12/1987, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Valter Lopes 
Carvalhal e de Lucilla Aparecida Alves Carvalhal.

O pretendente: DURVAL DE OLIVEIRA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Distrito da Prata, Cambé - PR, data-nascimento: 28/05/1954, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim de Oliveira e de Lourdes Gomes dos 
Santos. A pretendente: MARIA DE FATIMA PAULA BARBOSA, profi ssão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: viúva, naturalidade: em Macacos, Aracati - CE, data-nascimento: 
09/07/1962, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato 
Barbosa e de Maria Paula Barbosa.

O pretendente: FELIPE GUSTAVO SILVA BARBOSA, profi ssão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 07/08/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Silvio Barbosa e de Lucia da Silva 
Barbosa. A pretendente: SOPHIA MARTINS COSTA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
05/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcelo do Nascimento 
Costa e de Sueli Gonçalves Martins Costa.

O pretendente: CLEBER DE OLIVEIRA ARAUJO, profi ssão: guarda civil municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
30/09/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bevilaqua de 
Araujo e de Francisca de Oliveira de Araújo. A pretendente: KELLY REGINA DA SILVA 
COSTA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 23/11/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jairo Alves Costa e de Carmen Regina da Silva.

O pretendente: ANDRÉ FIGUEIREDO NETO, profi ssão: projetista mecânico - aposenta, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Avaré - SP, data-nascimento: 10/02/1944, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Maria Figueiredo e de Diva 
Ignacio Figueiredo. A pretendente: LORNA ROSSI, profi ssão: professora aposentada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 
08/01/1957, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lydio Rossi e de Clarice 
Polegato Rossi.

O pretendente: MARCOS STEFANO MARQUES CRUZ, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio dos Santos Cruz e de Rosana 
de Lara Marques Cruz. A pretendente: KATHLEEN MARIANI ALVES, profi ssão: auxíliar 
de foto acabamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-
nascimento: 16/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos Alves e de Aline Joplin Mariani.

O pretendente: EIVYD CHESTER ALVARENGA, profi ssão: médico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pirapora - MG, data-nascimento: 23/10/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eliel Silva de Alvarenga e de Elmavonice Queiroz 
de Alvarenga. A pretendente: SUELLEN SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: cirurgiã 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: em Buritizeiro - MG, data-nascimento: 
13/03/1989, residente e domiciliada em Pirapora, fi lha de Amadeu Soares de Oliveira e 
de Ilma Maria de Oliveira.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino

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:

 

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:

O pretendente: JOHN CHRISTIAN GONÇALVES, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Itapira - SP, nascido aos: 25/10/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nuno Gonçalves e de Sandra Lucia Pereira 
Gonçalves. A pretendente: GABRIELA KATSOUROPOULOU, profi ssão: relações públicas, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 28/12/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dimitrios Katsouropoulou e de 
Maria Adelia Stefanes Katsouropoulou.

O pretendente: REINALDO JORDÃO DE ALCANTARA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/11/1972, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jonas Jordão de Alcantara e de Eunice 
Correa de Alcantara. A pretendente: JANNICE MAGALHÃES PAULINO, profi ssão: au-
xiliar admistrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
09/12/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Carlos Soares 
Paulino e de Maria Eunice Magalhães Paulino.

O pretendente: FELIPE CARDOSO MILITÃO DA SILVA, profi ssão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 
03/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Neuclair Militão da 
Silva e de Sueli Cardoso. A pretendente: MÔNICA BEATRIZ DE SOUZA, profi ssão: fun-
cionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 
24/12/1986, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Aurelio Luis Bernardo de 
Souza e de Maria Marcilia de Souza.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS GONÇALVES, profi ssão: engenheiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/05/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Esmeraldo Marques Gomes Gonçalves e de 
Maria de Lourdes dos Santos Gonçalves. A pretendente: CAMILA AIRES ANTUNES, 
profi ssão: fonoaudiologa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, 
nascido aos: 27/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvio 
Antunes e de Marlene Aires Antunes.

O pretendente: JOSÉ CICERO DA COSTA, profi ssão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pereira Barreto - SP, nascido aos: 13/12/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Costa e de Eunice de 
Oliveira Costa. A pretendente: RITA DE CÁSSIA SILVA, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 10/07/1967, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gervasio Silva e de Maria José de 
Azevêdo Silva.

O pretendente: DENNIS DELAMARE FIDALGO DE ARRUDA, profi ssão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santa Cecília - SP, nascido aos: 18/05/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Daniel Cunha de Arruda e de 
Maria Luz Fidalgo de Arruda. A pretendente: JENIFER VIEIRA BRANCO, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São Roque - SP, nascido aos: 
01/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Isaias Vieira Branco 
e de Luciana Soares da Silva Branco.

O pretendente: RENAN DIAS DE CARVALHO, profi ssão: analista de produtos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 21/04/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Dias de Carvalho e de Maria 
de Fatima Souza de Carvalho. A pretendente: CAMILA PEDREIRA NANINI, profi ssão: 
executiva de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: em Itapetininga - SP, nascido 
aos: 07/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos 
Nanini e de Elayne Pedreira dos Santos Nanini.

O pretendente: ALEX SANDRO FRANCO DA ROCHA, profissão: motofretista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 
08/10/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Geraldo Franco 
da Rocha e de Rosalia Coelho da Silva Rocha. A pretendente: BETÂNIA ALVES 
DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Natal - RN, 
nascido aos: 29/05/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Maria José Alves da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE FREITAS RUIZ, profi ssão: operadora de computação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 07/07/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Ruiz e de Vera Lucia Ruiz. 
A pretendente: MARIA CAROLINA JOVINO CABRAL, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 24/06/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rinaldo Lustosa Cabral e de 
Naida Jovino.

O pretendente: BRUNO SIMIONE BELTRAME, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 26/02/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo dos Santos Beltrame e 
de Meire Simione Beltrame. A pretendente: CAMILA FERREIRA DE SOUSA LISBOA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
15/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Henrique Lisboa 
e de Zilda Ferreira de Sousa Lisboa.

O pretendente: ZENILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: porteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pintadas, Comarca de Ipirá - BA, nascido 
aos: 24/01/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Pedro 
Gonçalves de Oliveira e de Maria da Glória Gonçalves Oliveira. A pretendente: 
EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: funcionária pública, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Riachão do Jacuipe - BA, nascido aos: 14/12/1977, 
residente e domiciliada em Capela do Alto Alegre, filha de Elias Lopes da Silva e 
de Dinalva Oliveira da Silva.

O pretendente: TARCÍSIO SADERIO DE ANDRADE, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Alta Floresta - MT, nascido aos: 28/09/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Paes de Andrade e de Maria de 
Lourdes Saderio de Andrade. A pretendente: MICHELLE DIAS, profi ssão: cirurgiã 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido 
aos: 19/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Darlei Dias e 
de Maria José Godoi Dias.

O pretendente: IGOR GUSTAVO AVELA, profi ssão: analista de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 23/05/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rita de Cassia Avela. A pretendente: 
KARLA REGINA MARTINS SECUNDO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/04/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Ademilson Secundo e de Elaine Cristina Ferreira 
Martins Secundo.

O pretendente: JOEL DE SOUZA CARVALHO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 24/03/1966, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Agenor de Souza Carvalho e de Jovina Barbosa 
Carvalho. A pretendente: ZELIA CAETANO NEVES, profi ssão: copeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Cândido Sales - BA, nascido aos: 12/12/1963, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Bruno Caetano da Neves e de Lindaura 
Maria de Jesus.

O pretendente: RAPHAEL LUCAS AMARO, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, nascido aos: 05/06/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Elenice Amaro. A preten-
dente: MANOELA SILVA NOVAES, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jequié - BA, Jequié - BA, nascido aos: 18/04/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Edilson Dantas Novaes e de Lucimeire 
Silva Novaes.

O pretendente: IGOR GOUVÊA CESAR, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, nascido aos: 22/06/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jair de Assis Cesar Neto e de Elisabete de Assis Gouvêa. 
A pretendente: CRISTIANE NICODEMOS CARVALHO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 16/03/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Luiz dos Santos Carvalho e de Leila 
Maria Nicodemos Carvalho.

O pretendente: FABIO MEDEIROS BRITO, profi ssão: gerente de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 25/01/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Brito e de Neusa de Medeiros Brito. A 
pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Pedro II - PI, nascido aos: 09/12/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco de Assis Lopes de Oliveira e de 
Maria Alves Sousa Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DE MORAES SILVA, profi ssão: chefe de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, nascido aos: 21/11/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião de Moraes de 
Silva e de Aparecida Marta de Freitas Silva. A pretendente: MONIQUE DEZIRRÉE 
UCHÔAS, profi ssão: adestradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Itanhandu 
- MG, nascido aos: 16/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de  Maria Felomena Uchôas.

        

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: GERACINO FLORIANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
caldeireiro, nascido em Senador Pompeu, CE, no dia (14/09/1957), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José Floriano Filho e de Joaquina Maria de Jesus. A pretendente: 
JACQUELINE APARECIDA BITARÃES, estado civil solteira, profi ssão executivo público, 
nascida em Angra dos Reis, RJ, no dia (11/02/1979), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Pedro Gualberto Bitarães e de Maria Aparecida Cunha Bitarães.

O pretendente: RAFAEL DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (01/01/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Marta de Almeida. A pretendente: FERNANDA PRISCILLA ACEDO, 
estado civil solteira, profi ssão professora coordenadora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/01/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Fernando Acedo e de 
Maria Cristina de Araujo Acedo.

O pretendente: MARCOS SUEL BENICIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Manoel Ferreira da Silva e de Maria Benicio de Lima Silva. A pre-
tendente: NATALIA CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Eugenio Mauro da Silva e de Antonieta Maria da Conceição.

O pretendente: ROBSON DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria Celeste de Lima e Silva. A pretendente: ALINE DE OLIVEIRA FRANCES-
CHINI, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(24/08/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco Jose Franceschini 
e de Sueli de Oliveira Franceschini.

O pretendente: JAMES DOS SANTOS VIANNA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Luis Antonio Vianna e de Maria Aparecida dos Santos. A pretendente: 
FRANCIELLE MALTA DOS ANJOS SCHREINER, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Marcos Cesar Schreiner e de Roselaine Malta dos Anjos Schreiner.

O pretendente: GEDEON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão limpador de 
vidros, nascido em Parnaguá, PI, no dia (11/05/1979), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Antonio Zifi rino da Silva e de Palionias Alves da Silva. A pretendente: 
JUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/05/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Osvaldo 
Silva e de Antonia Oliveira dos Santos.

O pretendente: GUTYERRY ÁVILA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão micro 
empresário, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Valdeir Antonio de Jesus e de Sandra Silva de Ávila de Jesus. A 
pretendente: SAMIRA SARA GOMES ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão gerente 
comercial, nascida em Acopiara, CE, no dia (29/12/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Antonio Marcelino Gomes Lima e de Ormicinda Andrade Leite.

O pretendente: ROBSON DE SOUZA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Euclides dos Santos Silveira e de Luzinete de Souza Silveira. A pretendente: 
MARLENE DE SOUSA FRANCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Caetano do Sul, SP, no dia (01/12/1974), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Regino de Sousa Franco e de Rosa Rodrigues de Sousa Franco.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Monteiro, PB, no dia (14/07/1943), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de José Francisco de Azevedo e de Clara Laurinda de Jesus. A pretendente: LIDIA 
DE JESUS LIMA, estado civil viúva, profi ssão vendedora, nascida em Salvador, BA, 
no dia (30/10/1968), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Felipe Santiago de 
Lima e de Josefa de Jesus.

O pretendente: NATAN DANILO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de fábrica, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (19/08/1988), residente e 
domiciliado em Mauá, fi lho de Luiz Reis da Silva e de Eunice Gonçalves Sardinha da Silva. A 
pretendente: NATÁLIA FERREIRA BARBOSA DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de cobrança, nascida em Santo André, SP, no dia (19/02/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Antonio Tito de Castro Neto e de Irene Ferreira Barbosa.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: WANDERSON ROSA MORAES, solteiro, estudante, natural de São 
Luís - MA, nascido em 24/05/1991, residente e domiciliado em São Luís - MA, fi lho 
de José de Ribamar Pereira Moraes e de Ivonete Silva Rosa. A pretendente: BIANCA 
FERREIRA RODRIGUES, solteira, estudante universitária, natural de São Luís - MA, 
nascida em 30/04/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro 
Santana Rodrigues e de Rosete Ferreira Rodrigues. Obs.: Edital recebido do Cartório de 
São Luís - MA. R$ 35,00

O pretendente: MAIRTON COSTA TUPINAMBÁ, solteiro, motorista, natural de Caxias - 
MA, nascido em 21/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lauro 
Oliveira Tupinambá e de Ana Célia Soares Costa. A pretendente: JAILZA FELIPE DA 
SILVA, solteira, doméstica, natural de Colônia Leopoldina - AL, nascida em 11/06/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Djalma Felipe da Silva e de Antonia 
Maria Felipe da Silva. R$ 35,00

O pretendente: MATEUS GONÇALVES CEVADA, solteiro, bancário, natural de São Ber-
nardo do Campo - SP, nascido em 26/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Valdenir dos Santos Cevada e de Elza Gonçalves Cevada. A pretendente: 
CAROLINE MIZUSAKI, solteira, engenheira química, natural de Presidente Prudente - 
SP, nascida em 19/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fabio 
Tatsuya Mizusaki e de Gloria Emi Santo Muzisaki. R$ 35,00

O pretendente: MAURIZIO CONTI, divorciado, agente de viagens, natural da Itália, nascido 
em 05/05/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Domenico Conti e 
de Claudia Gabriella Rossi. A pretendente: LIS RÉGIA DASSOW DA ROSA, solteira, adm. 
de empresas, natural de São Paulo - SP, nascida em 20/08/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo dos Santos Rosa e de Lori Dassow. R$ 35,00

O pretendente: BOAZ DESTIN, solteiro, pedreiro, natural de Haiti, nascido em 06/01/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Esperance Destin e de Gerta Pierre 
Louis. A pretendente: BIANDA WOOBIE SAINT AUBIN, solteira, assistente operacional, 
natural de Haiti, nascida em 24/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Legrand Saint Aubin e de Sonia Painvin. R$ 35,00

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

O pretendente: RODRIGO PIZARRO SAAD, estado civil solteiro, profissão vende-
dor, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/01/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosicler Pizarro Saad. A pretendente: VALÉRIA 
ESCOBAR GONÇALVES, estado civil solteira, profissão atendente de telemarke-
ting, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/04/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ilson Lama Gonçalves e de Carmen Helena 
Escobar Gonçalves.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - 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:

LAVANDERIA KAYO‘S LTDA - EPP torna público que recebeu da CETESB/Guarulhos
a Renovação da Licença de Operação N° 15008264 válida até 28/11/2020, para
Lavanderia industrial sito à Av. Patos, 1463 Cumbica -Guarulhos/SP.

DUCORES IND. E COM. DE TINTAS LTDA torna público que recebeu da CETESB/
Guarulhos a Lic. Operação N° 15008295 válida até 05/12/2020 p/ Comércio atacadista
de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados, sito à R. Manuel
Vitorino, 611 Cumbica - Guarulhos/SP.

Leancaixas Ltda – ME torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação nº
30009901, válida até 20/10/2018, para serviços de corte e vinco (acabamentos
gráficos) à R. Gaspar Rodrigues, 128, Água Rasa, São Paulo.

OURO VERDE CHEMICALS LTDA. Torna público que requereu junto a CETESB a Licença
Prévia e Instalação/Novos equipamentos p/ Indústria e comércio de produtos químicos,
localizada à Av. Papa João XXIII, nº 4584, Vila Noêmia – Mauá - Cep: 09370-800.

COLIBRI AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
e de Instalação Nº 32001336 e solicitou a Licença de Operação para Comércio Varejista
de Combustíveis e Lubrificantes - Posto Revendedor sito à Av. Horácio Lafer, 1163, Jd.
das Flôres, Osasco/SP.

MULTIFIX FIXAÇÕES E PRODUTOS IMPORTADOS LTDA. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação nº 15008300 com val. até 06.12.2020 para Fabricação
de Pregos e grampos para cerca sito à Av. Santos Dumont nº 3.133/3.167 - Cumbica -
Guarulhos - SP.

F.V. L INDÚSTRIA DE ANÉIS E FLANGES LTDA. Torna público que requereu à CETESB
a Renovação da Licença de Operação para Serviço de Forjaria de metais não ferrosos
sito á Rua Agrimensor Sugaya nº 1.547-A Itaquera - SP.

VULCANO INDUSTRIAL LTDA. EPP. Torna público que requereu à CETESB a Renovação
da Licença de Operação para Serviço de Forjaria de metais ferrosos sito á Rua
Agrimensor Sugaya nº 1.547-B - Itaquera - SP.

ORION COSMETICOS LTDA-EPP torna publico que requereu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação para fabricação de Cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal, a Rua Everaldo Brito Costa Jr, n.º 445 - Bairro Sertãozinho – Mauá - SP.

PETROPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLIMEROS LTDA-EPP torna publico que
requereu da CETESB a Renovação da Licença de Operação para fabricação de
artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, a Rua
Dr. Ulisses Guimarães, n.º 930 - Bairro Sertãozinho – Mauá -SP.


