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“A única coisa que une 
todos os seres humanos, 
independente de idade, 
gênero, religião, status 
econômico ou etnia, é a 
crença que todos nós, lá 
no fundo, somos bons 
motoristas”. 
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -0,36% Pontos: 
61.589,05 Máxima de +0,2% : 
61.940 pontos Mínima de -0,83% 
: 61.302 pontos Volume: 6,14 
bilhões Variação em 2017: 2,26% 
Variação no mês: 2,26% Dow 
Jones: +0,32% (18h31) Pontos: 
19.944,54 Nasdaq: +0,91% 
(18h31) Pontos: 5.478,71 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2158 Venda: R$ 3,2167 
Variação: -1,37% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -0,97% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2327 Venda: R$ 
3,2333 Variação: -0,92% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2000 
Venda: R$ 3,3670 Variação: 
-0,97% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,23% ao 
ano. - Capital de giro, 15,04% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.165,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,100 
Variação: -0,83%.

Cotação: R$ 3,2415 Variação: 
-1,44% - Euro (18h31) Compra: 
US$ 1,0472 Venda: US$ 1,0472 
Variação: +0,62% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3700 Venda: R$ 
3,3720 Variação: -0,68% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2900 Ven-
da: R$ 3,5300 Variação: -0,76%.

vespa Futuro: -0,3% Pontos: 
62.540 Máxima (pontos): 62.885 
Mínima (pontos): 62.160. Global 
40 Cotação: 913,707 centavos 
de dólar Variação: -0,36%.

Idosos e pessoas com 
deficiência com baixa 
renda poderão requerer 

o Benefício de Prestação 
Continuada (BCP) em ór-
gãos nacionais e estaduais, 
como prefeituras e postos 
de assistência social e não 
apenas em agências da Pre-
vidência Social, como é hoje. 
A previsão está em portaria 
publicada no Diário Ofi cial de 
ontem (4). 

A ideia é aumentar a 
capilaridade da rede de 
atendimento e desafogar as 
agências do INSS. “A medida 
simplifi ca a vida do cidadão, 
que não precisará ir mais ao 
INSS para requerer o BPC”, 

     

Benefício previdenciário pode 
ser requerido em postos 
municipais e estaduais

disse, em nota, o secretário-
executivo do Ministério do 
Desenvolvimento Social, Al-
berto Beltrame.

Os postos municipais e es-
taduais também serão usados 
para o recadastramento e a 
revisão de todos os benefícios, 
o que foi anunciado em julho do 
ano passado e regulamentado 
pela portaria. De acordo com 
o secretário, para evitar uma 
correria aos órgãos públicos, 
o recadastramento será feito 
em duas etapas: em 2017, 
para idosos, e, em 2018, para 
pessoas com defi ciência. Um 
cronograma e a forma como 
será feito o chamamento ainda 
será defi nido pelo ministério. 

A portaria prevê ainda que 
todos os benefi ciários terão 
que ser inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal. Cerca de 
40% dos que recebem o benefí-
cio ainda não estão cadastrados 
e serão os primeiros a serem 
chamados. Os novos benefícios 
concedidos a partir de agora 
já serão inscritos no cadastro 
único simultaneamente. 

Na regulamentação foi pre-
visto também o cruzamento 
contínuo de informações e 
dados disponíveis pelos ór-
gãos da administração pública 
e poderá haver reavaliação 
da defi ciência e do grau de 
impedimento que dá direito 

“A medida simplifi ca a vida do cidadão, que não precisará ir mais ao INSS para requerer o BPC”

ao benefício. Foi proibido 
ainda descontos nos valores 
recebidos relativos a emprés-
timos consignados e de débi-
tos originários de benefícios 

previdenciários recebidos 
indevidamente. 

Apesar de a lei prever uma 
reavaliação dos benefícios a 
cada dois anos, a última revi-

são foi feita em 2008. O BPC 
é um dos pontos atingidos 
pela reforma da Previdência 
anunciada pelo governo no 
fi m do ano (AE).

Alistamento militar
Os jovens brasileiros do sexo 

masculino que completam 18 anos 
em 2017 têm até o dia 30 de junho 
para fazer o alistamento militar. É 
obrigatório e deve ser feito pela 
internet, no site (www.alistamento.
eb.mil.br), ou na Junta de Serviço 
Militar mais próxima à residência. 
Em caso de residentes no exterior, 
a apresentação é feita nos Consula-
dos ou Embaixadas do Brasil.

Dólares: mais saída 
do que entrada 

Mais dólares saíram do que 
entraram no país em 2016. De 
acordo com dados do Banco 
Central (BC), o fl uxo cambial 
fi cou negativo em US$ 4,252 
bilhões, no ano passado. Em 
2015, esse resultado fi cou po-
sitivo em US$ 9,414 bilhões. O 
resultado negativo veio da con-
ta fi nanceira (investimentos em 
títulos, remessas de lucros e 
dividendos ao exterior e inves-
timentos estrangeiros diretos, 
entre outras operações), com 
défi cit de US$ 51,562 bilhões. 

O segmento comercial (ope-
rações de câmbio relacionadas 
a exportações e importações) 
contribuiu para reduzir o saldo 
negativo do fl uxo cambial, ao 
registrar resultado positivo de 
US$ 47,309 bilhões. Em de-
zembro, o fl uxo cambial fi cou 
negativo em US$ 1,087 bilhão, 
devido ao défi cit de US$ 9,005 
bilhões do segmento fi nanceiro 
e ao saldo positivo do fl uxo 
comercial de US$ 7,918 bilhões 
(ABr).

A Prefeitura de São Paulo 
assinou ontem (4) um convênio 
com o governo estadual que 
prevê o repasse de R$ 84 mi-
lhões para a assistência social 
na capital paulista. Desse total, 
R$ 64 milhões são provenientes 
do Fundo Estadual de Assistên-
cia Social (Feas) e o restante 
é originário dos programas de 
transferência de renda Ação 
Jovem e Renda Cidadã.

De acordo com o prefeito 
João Doria, este é o primeiro 
convênio ofi cial da Prefeitura 
com o governo estadual e ou-
tros nove convênios devem ser 
fi rmados entre as duas esferas 
com anúncio previsto para a 
próxima semana. 

A estimativa é de que os 
recursos atendam 86 mil 
paulistanos em 224 serviços 
e ações socioassistenciais, 
como acolhimento para crian-
ças, adolescentes, idosos e 
moradores em situação de 
rua. Serão 6.132 jovens com 
idade entre 15 e 24 anos do 
programa Ação Jovem esti-
mulados a concluir a escola-
ridade básica e a dar entrada 
no mercado de trabalho. No 
Renda Cidadã serão atendidos 

Prefeito João Doria.

A ONG Human Rights Watch 
(HRW) divulgou comunicado 
dizendo que o Brasil precisa 
retomar o controle do sistema 
prisional. “Nas últimas décadas, 
autoridades brasileiras grada-
tivamente abdicaram de sua 
responsabilidade de manter 
a ordem e a segurança nos 
presídios”,disse a diretora do 
escritório da entidade em São 
Paulo, Maria Laura Canineu.

Essa situação expõe os pre-
sos à violência e abre espaço 
para a atuação do crime orga-
nizado. “O fracasso absoluto 
do Estado nesse sentido viola 
os direitos dos presos e é um 
presente nas mãos das facções 
criminosas, que usam as prisões 
para recrutar seus integrantes”, 
acrescentou Maria Laura.

A ONG lembra que motins 
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Brasília - Em almoço ontem 
(4), com líderes do PSDB 
na Câmara, o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia, ouviu dos 
tucanos que a bancada não tem 
nenhuma intenção de apoiar os 
candidatos do Centrão que plei-
teiam o cargo. Os deputados 
reiteraram que a parceria entre 
DEM e PSDB é de longa data e 
que não há risco de lançamento 
de candidatura própria.

Maia almoçou com o atual 
líder do PSDB, Antonio Im-
bassahy (BA), e seu sucessor, 
o deputado paulista Ricardo 
Tripoli, que assumirá o cargo 
em fevereiro. No encontro de 
uma hora e meia, Tripoli avisou 
que fará consultas individuais 
na bancada sobre o espaço 
que o partido reivindicará na 
Mesa Diretora e nas comissões 
permanentes. 

No almoço, Maia conversou 
com os deputados sobre a 
agenda de reformas que o 

Divulgação

Rio - O presidente da Pe-
trobras, Pedro Parente, foi à 
intranet se comunicar com os 
empregados para se posicionar 
contra as paralisações lideradas 
pelo movimento sindical. Di-
retoria e sindicatos discutem 
o acordo trabalhista desde 
setembro, sem chegar a um 
consenso. Parente comentou 
sobre possíveis efeitos do im-
passe nas metas da empresa 
e convocou os funcionários a 
manter o ritmo de trabalho por-
que, segundo ele, “2017 será o 
ano da virada da Petrobras”.

Na carta, distribuída dia 02/01, 
ele diz que neste ano a empresa 
será medida pelo cumprimento 
de metas “ousadas”, mas sem 
especifi car quais. Apenas res-
salta que são as previstas no 
planejamento estratégico para 
os próximos cinco anos. No pla-
no, a Petrobras prevê redução 
da relação entre dívida líquida e 
geração de caixa (Ebitda) de 5,3 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.
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Parente: paralisações sindicais não 
podem afetar metas da Petrobras

ampliar o valor dos ativos. Fará 
isso com parceiros estratégicos, 
como a francesa Total, que no 
fi m do ano anunciou a compra 
de participação em áreas de 
pré-sal da Petrobras. 

O custo de extração deve 
cair de US$ 11 para US$ 9,6 
por barril, na média dos cinco 
anos. E a produção de petróleo, 
líquido de gás natural (LGN) e 
gás natural deve chegar a 2,62 
milhões de barris de óleo equi-
valente (boe) por dia até o fi m 
deste ano. A meta apenas para 
o petróleo é de 2,07 milhões de 
barris por dia (bpd), ante 2,145 
milhões de bpd em 2016. “A 
Petrobras é uma empresa que 
cumpre suas metas, entrega 
resultados e está comprome-
tida em ser excelente também 
na sua disciplina de segurança, 
que preserva vidas, e na sua dis-
ciplina fi nanceira, que garante 
fôlego para os investimentos 
futuros”, afi rmou (AE).

vezes para no máximo 2,5 vezes 
e da taxa de acidentes em 36%, 
ambos até 2018. Os custos têm 
que cair 18% até 2021.

Na área operacional, de 
exploração e produção de pe-
tróleo e gás natural, o foco é 
gerir o portfólio para reduzir o 
compromisso do caixa com dí-
vidas para, em um ano, acessar 
reservatórios já descobertos e 

Doria assina primeiro 
convênio com Estado

14.758 famílias em situação de 
vulnerabilidade social, com 
renda per capita de um quarto 
de salário mínimo.

Para a secretária de Assistên-
cia Social, Soninha Francine, 
a assinatura do convênio tem 
um simbolismo muito forte que 
demonstra a importância e a 
prioridade da assistência e do 
desenvolvimento social. “Esse 
é o primeiro encontro entre a 
prefeitura e o governo e repre-
senta como deve ser a relação 
entre os entes federativos, mais 
do que republicana, amistosa, 
produtiva e propositiva”, afi r-
mou (AE).

Brasil precisa "retomar" 
controle do sistema prisional

ocorridos nos estados de Rondô-
nia, Roraima e Acre resultaram 
em 22 mortes em outubro de 
2016. “O governo tem a obriga-
ção de proteger da violência e 
de abusos as pessoas que estão 
sob custódia do Estado. No en-
tanto, os presos no Brasil têm 
3 vezes mais chances de serem 
vítimas de homicídios do que a 
população em geral”, ressalta a 
nota da organização.

Umas das principais causas 
dessa violência é, segundo a 
Human Rights, a superlotação 
das penitenciárias, associada 
à escassez de pessoal. “As pri-
sões brasileiras abrigavam 622 
mil pessoas em 2014, o último 
ano para qual há dados ofi ciais 
disponíveis, mas tinham capa-
cidade para apenas 372 mil”, 
destaca a entidade (ABr).

Líder do PSD, Rogério Rosso.
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a presidência da Câmara, o 
líder do PSD, Rogério Rosso 
(DF), elevou o tom ontem 
(4), e classifi cou de “intriga” a 
informação de que auxiliares 
do Palácio do Planalto atuam 
para esvaziar as candidaturas 
vinculadas ao Centrão. Em 
viagem pelo interior de Goiás, 
Rosso disse que a reeleição de 
Rodrigo Maia vai gerar “ins-
tabilidade e insegurança” na 
Casa. “É muita pretensão achar 
que só um deputado garante a 
governabilidade”, atacou.

Rosso reiterou a disposição 
de manter sua candidatura 
e afi rmou que não negociará 
cargos ou aceitará a liderança 
do governo em troca de desistir 
da disputa. “Sou desprendido 
de tudo isso”, declarou. O de-
putado se mostrou confi ante 
que o STF atuará para “fazer 
justiça” e impedir a candidatura 
de Maia. “Essa história de ‘já 
ganhou’ normalmente o fi nal 
não é feliz”, alfi netou.

O atual líder do PSD disse 
que mantém contato com o 
presidente Michel Temer pelo 
menos quatro vezes por sema-
na, o qual vem demonstrando 
“isenção” no processo de 
eleição interna. Em referência 
ao secretário Moreira Franco, 

‘Reeleição de Maia vai gerar 
instabilidade’, diz líder do PSD

Rosso disse que “membros com 
grau de parentesco” com Maia 
não terão a mesma isenção e 
reclamou da falta de “paridade 
de armas” ao concorrer contra o 
atual presidente da Câmara.

O parlamentar iniciou nesta 
semana sua agenda de viagens 
para conquistar o voto dos 
colegas e vem recebendo ma-
nifestações de apoio. “Muitos 
deputados estão manifestando 
apoio a nossa candidatura inde-
pendente do posicionamento 
dos seus partidos”, afi rmou. Ele 
negou que esteja conversando 
neste momento sobre composi-
ção da Mesa Diretora e distri-
buição de cargos nas comissões 
permanentes (AE).

Líderes do PSDB na 
Câmara reafi rmam apoio 

à candidatura de Maia
governo enviou ao Congresso 
e o calendário de votações. 
Ressaltou que a pauta deste 
ano é “difi cílima”, disse que 
o desempenho da base aliada 
tem de ser “notável” e “ajusta-
da” com o Palácio do Planalto. 
Esbanjando confi ança, o atual 
presidente da Câmara está 
convencido de que não há 
impedimento jurídico para sua 
recondução ao cargo e sinalizou 
que, mesmo sem ofi cializar a 
candidatura, hoje já teria votos 
sufi cientes para ser reeleito.

Embora Temer diga ofi cial-
mente que o governo se man-
tém neutro na disputa, seus 
auxiliares com melhor trânsito 
partidário atuam para esvaziar 
as candidaturas vinculadas ao 
Centrão. O Planalto não preten-
de dar aval a Rosso ou Jovair 
- ex-aliados do peemedebista 
preso Eduardo Cunha - mesmo 
se a candidatura de Maia for 
barrada pelo STF (AE).



OPINIÃO
O valioso tempo

dos maduros
Contei meus anos e descobri que terei menos tempo 

para viver daqui para a frente do que já vivi até 

agora. 

Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como 
aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As 
primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que 

faltam poucas, rói o caroço. 

Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero 
estar em reuniões onde desfi lam egos infl ados. 

Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles ad-
miram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. 

Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para dis-
cutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte 
da minha. 

Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas, 
que apesar da idade cronológica, são imaturos. 

Detesto fazer acareação de desafetos que brigaram pelo 
majestoso cargo de secretário geral do coral. 

As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. 

Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero a 
essência, minha alma tem pressa... 

Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente 
humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se 
encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, 
não foge de sua mortalidade... 

Só há que caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O 
essencial faz a vida valer a pena. 

E para mim, basta o essencial!
 

(*) - Escritor, músico, folclorista, poeta brasileiro (1893/1945).

Mário de Andrade (*)  
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O movimento histórico dos 
turistas estrangeiros 
injetou na economia 

brasileira o montante de US$ 
6,2 bilhões. O valor equivale a 
mais de R$ 21 bilhões e é 6,2% 
maior do que o registrado em 
2015. A entrada de recursos 
não foi recorde como o número 
de visitantes devido às varia-
ções do câmbio que refl etem 
diretamente no turismo. Os 
dados foram divulgados pelo 
Ministério do Turismo. 

“Os números são extrema-
mente positivos. Se compa-
rados com o contexto inter-
nacional, mostram que ainda 
podemos avançar muito, mas 
comprovam que soubemos 
aproveitar os megaeventos que 
realizamos no país”, afi rmou 
o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão. O lazer foi o principal 
objetivo da viagem, apontado 
por metade dos turistas. A 
mesma proporção de turistas 
fi cou em hotéis, fl ats ou pou-

Ipanema com Morro Dois Irmãos ao fundo: a praia foi uma das 

mais procuradas pelos turistas.

Após 18 anos no poder na 
Venezuela, o chavismo não é 
mais a principal força política 
do país sul-americano. É o que 
indica uma pesquisa realizada 
pela consultoria venezuelana 
Datanálisis, uma das maiores 
da nação. De acordo com o 
diretor da companhia, José 
Gil Yepez, o Partido Socialista 
Unido da Venezuela (Psuv), 
principal legada chavista do 
país, não é mais a “principal 
sigla do país”, tendo perdido 
espaço na última década 
para os “opositores” e para 
os “independentes”, pessoas 
que não se identifi cam com 
nenhuma das duas vertentes 
políticas.

“Os independentes se en-
contram em 45% [dos vo-
tos], enquanto os opositores 
estão com cerca de 27% e 
o PSUV soma apenas 18%”, 
afi rmou Yepez em uma en-
trevista para a emissora de 
rádio venezuelana”Unión”. 
De acordo com a pesquisa, 
com o ex-presidente Hugo 
Chávez (1999 - 2013), a le-

Membros do partido da oposição MUD celebram vitória nas 

eleições legislativas.

Ferrari 
produz 8 mil 
carros em 
um ano

Pela primeira vez na his-
tória, a Ferrari superou a 
marca de 8 mil unidades 
produzidas em um ano. O 
dado foi divulgado ontem (4) 
pelo secretário-nacional da 
Federação Italiana dos Me-
talmecânicos (FIM), Ferdi-
nando Uliano. Segundo ele, a 
montadora de luxo fabricou 
8.170 automóveis em 2016, 
um crescimento de 10,4% 
em relação a 2015. 

O ano passado foi o pri-
meiro da Ferrari após a 
separação da Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA). “Com 
isso, a Ferrari decidiu ir além 
das 7 mil unidades. Todos os 
modelos registraram recor-
de na produção”, declarou 
Uliano, acrescentando que a 
empresa contratou mais 400 
funcionários em 2016.

Os acionistas da montado-
ra de Maranello continuam 
sendo os mesmos da FCA, 
mas ela opera agora de forma 
independente e está listada 
nas bolsas de Milão e Nova 
York (ANSA).

A Consumer Eletronic Show 
(CES 2017), a maior feira de tec-
nologia do mundo que acontece 
todos os anos em Las Vegas, nos 
Estados Unidos, está começan-
do hoje (5), mas algumas das 
novidades já começaram a ser 
divulgadas. É o caso da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
que apresentará nos próximos 
dias um carro revolucionário 
voltado para os “Millenials”.     
Trata-se do “Portal”, veículo 
conceitual da FCA que foi pensa-
do, desenhado e projetado para 
as famílias da “geração y”, ou 
seja, de pessoas que nasceram 
na década de 1980.

Completamente novo nas 
formas e no design, moderno 
e futurístico, o carro também 
abre novos caminhos no setor 
automobilístico por se tratar 
de um veículo 100% elétrico 
com recarregamento rápido 
e por ser semi-automático, ou 
seja, poder ser dirigido sem 
quase qualquer intervenção 
do motorista. É equipado 
com um sistema de direção 
autônoma nível 3 que permite 
que o carro se dirija sozinho 

precisando apenas da atenção 
do motorista para que ele pos-
sa possivelmente intervir em 
alguns trechos mais difíceis 
ou complicados. O veículo é 
equipado por uma bateria de 
lítio-íon de 100 quilowatt por 
hora que consegue seguir cerca 
de 400 km. Com uma recarga 
rápida de 20 minutos, o modelo 
pode fazer até 240 km.

O carro conceitual, ou seja, 
que dá a ideia do que a FCA 
pretende desenvolver para os 
próximos anos, mas que não 
será lançado em 2017, também 
permite que o motorista e os 
passageiros se conectem com 
seus dispositivos eletrônicos 
usando para isso tecnologias 
de reconhecimento facial, de 
voz e biométrico. Com elas, o 
veículo conseguirá saber quem 
está no lugar no motorista e nos 
outros assentos e assim oferecer 
uma experiência personalizada, 
mudando a intensidade das 
luzes, do ar condicionado e até 
as playlists de músicas, que são 
armazenadas nas tecnologias de 
nuvens, conforme os gostos de 
quem está presente (ANSA).

As negociações de paz entre 
o governo de Bashar al-Assad 
e os grupos rebeldes sírios 
começarão no próximo dia 23 
em Astana, no Cazaquistão, 
disse o ministro das Rela-
ções Exteriores da Turquia, 
Mevlut Cavusoglu. Rússia e 
Turquia, ao lado do Irã, foram 
os principais negociadores 
do acordo para cessar-fogo 
assinado entre os dois lados 
do conflito sírio e que entrou 
em vigor no último dia 30 de 
dezembro.

Cavusoglu destacou que, 
antes do acordo de todos 
os representantes, será re-
alizada uma espécie de pré-
reunião entre russos e turcos. 
Ao ser questionado sobre as 
acusações de grupos rebeldes 
de que o regime de Assad não 
estaria respeitando a trégua 
nos ataques, o ministro turco 
se mostrou preocupado e des-
tacou que “se nós não formos 
capazes de para as violações 
do cessar-fogo, o encontro de 
Astana fracassará”.

Representantes dos rebel-
des informaram que “conge-
lariam” as conversas de paz 

Ministro das Relações 

Exteriores da Turquia,

Mevlut Cavusoglu.

O papa Francisco fez orações 
pelas vítimas da rebelião no 
presídio de Manaus na primeira 
audiência geral de 2017, reali-
zada ontem (4). Ao todo, 60 
pessoas morreram no comple-
xo penitenciário Anísio Jobim 
após uma rebelião. “Chegaram 
notícias dramáticas do Brasil 
sobre o massacre ocorrido no 
presídio de Manaus, onde um 
violentíssimo confronto entre 
grupos rivais causou dezenas 
de mortes”, disse o Pontífi ce 
nas mensagens fi nais da au-
diência.

“Exprimo dor e preocupação 
pelo que aconteceu. Convido a 
todos para rezar pelos mortos, 
pelos seus familiares, por todos 
os presos daquele presídio e 
por aqueles que lá trabalham. 
E renovo meu apelo para que os 
institutos penitenciários sejam 
locais de reeducação e de rein-
serção social e as condições de 
vida dos presidiários sejam dig-
nas de pessoas humanas”, falou 
o Pontífi ce. Após um momento 
de silêncio, ele pediu para que 
os presídios de todo o mundo 
“sejam locais de reinserção, que 
não sejam superlotados” e con-

O papa Francisco pediu um 

momento de silêncio e rezou 

pelas vítimas.

D
om

in
go

s 
Pe

ix
ot

o/
O

 G
lo

bo

Lu
is

 R
ob

ay
o/

A
FP

R
eu

te
rs

Fi
lip

po
 M

on
te

fo
rt

e/
A

FP

Brasil recebeu 6,6 milhões de 
turistas estrangeiros em 2016

O ano em que o país sediou as Olimpíadas e as Paralimpíadas registrou aumento de 4,8% na entrada 
de turistas internacionais em relação ao ano anterior

estrangeiros no país cresça em 
torno de 6%, mesma tendência 
de crescimento registrada em 
outros países que sediaram 
Olimpíadas, no ano seguinte ao 
evento. A pesquisa mostra que 
mais de 87% dos estrangeiros 
pretendem voltar ao Brasil e que 
94,2% dos brasileiros querem 
retornar ao Rio de Janeiro.

Para garantir a continuidade 
do movimento alto de turistas, o 
governo prepara um pacote de 
medidas que deve ser lançado 
ainda no primeiro semestre. 
“O desafi o do Ministério do 
Turismo é transformar o ga-
nho de imagem em geração de 
emprego, o desejo de retorno 
do turista internacional em 
realidade, além de fazer os 
brasileiros conhecerem mais os 
destinos domésticos. Para isso, 
estamos investindo na melhoria 
de infraestrutura, qualifi cação 
de mão-de-obra e promoção 
dos nossos destinos”, informou 
o ministério (ABr).

sadas e viajou em família ou de 
casal. Cerca de 30% do total de 
viajantes foram infl uenciados 
por amigos e parentes e 40% se 
informaram pela internet. 

O perfi l da maior parte dos 
visitantes é de latinos e norte-
americanos, seguidos de euro-
peus. Os argentinos mantiveram 
a tradicional liderança entre os 

visitantes ao ultrapassarem a 
marca de 2,1 milhões de turistas. 
Os Estados Unidos ocuparam 
o segundo lugar, com o envio 
de 600 mil pessoas. Em segui-
da, aparecem na lista Chile, 
Paraguai, Uruguai, França, 
Alemanha, Itália, Inglaterra, 
Portugal e Espanha. Para 2017, 
a expectativa é que o fl uxo de 

Chavismo perde força 
política na Venezuela

genda chavista tinha 40% da 
identifi cação partidária. Já com 
o seu sucessor, Nicolás Maduro, 
que enfrenta uma grave crise 
econômica e política, essa taxa 
“caiu para menos da metade”, 
disse Yepez.

O venezuelano ainda disse 
que o número de “indepen-
dentes” tem crescido no país 
e que essas pessoas “querem o 

diáologo e a paz, estão fartos 
do confl ito entre o governo e 
a oposição, para essa gente, 
sentar na mesa de diálogo era 
uma oportunidade positiva”. 
Além disso, Yepez também 
disse que 47% da população 
que foi consultada na pesquisa 
se considera oposição, 33% 
dela, “independente” e 20% 
dela, chavista (ANSA).

Fiat Crysler apresenta 
carro elétrico para 

‘millenials’

Negociações para acordo 
de paz na Síria no dia 23

Papa lamenta morte de 
detentos em Manaus

cluiu solicitando para que todos 
rezassem uma Ave Maria.

O Papa Francisco tem um 
especial apreço pela questão 
dos encarcerados, pedindo 
condições dignas e humanas 
para gestores do sistema pri-
sional de todo o mundo. Ele, 
inclusive, visita prisões ao 
redor do mundo - sempre que 
possível - quando faz viagens 
internacionais (ANSA).

em Astana porque as “viola-
ções” dos grupos pró-Assad 
estariam “ameaçando a vida 
de centenas de milhares de 
pessoas”. Mergulhada em 
uma guerra civil há quase 
seis anos, a Síria tenta um 
acordo diplomático para por 
fim ao conflito - que já matou 
centenas de milhares de pes-
soas e  obrigou mais de seis 
milhões a saírem de suas casa 
(ANSA).

OAB processa governo 
do Amazonas

A seccional do Amazonas da OAB entrou 
com uma ação judicial contra o estado, com 
o objetivo de exigir que o governado de José 
Melo de Oliveira tome medidas imediatas 
para garantir o cumprimento da Lei de Exe-
cuções Penais e dos Direitos Humanos. A 
ação civil pública foi aceita pela juíza federal 
Marília Gurgel R. de Paiva Sales, que deu 
72 horas para que o governo do Amazonas 

apresente suas justifi cativas no processo.
A OAB afi rmou ter proposto a ação mo-

tivada “pela ausência de ações concretas 
na tomada de ações emergenciais quanto 
ao quadro penitenciário do Amazonas”. 
A entidade pede que seja concedida uma 
decisão liminar, de caráter provisório e 
imediato, para obrigar o estado a tomar me-
didas emergenciais.  Segundo Marco Aurélio 
Choy, presidente da seccional amazonense 
da OAB, a entidade “vem denunciando esse 
problema há muito tempo”. Mesmo assim, 
“o estado não tomou de forma concreta e 

efetiva medidas necessárias para a solução 
deste grave problema do sistema carcerário”, 
acrescentou o advogado. 

O processo foi aberto após a morte de 56 
presos em uma rebelião no Complexo Peniten-
ciário Anísio Jobim (Compaj) entre os dias 1º 
e 2 de janeiro, no segundo maior massacre da 
história em um presídio brasileiro. 

Outros 184 presos fugiram em meio ao mo-
tim, e até a noite de terça-feira (3), 56 haviam 
sido recapturados, de acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública do Amazonas (ABr).
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5 ações motivadoras 
na gestão de talentos

Manter a união e os 

bons resultados de uma 

equipe exige uma gestão 

que motive e inspire 

a confi ança de seus 

colaboradores 

Um profi ssional que tra-
balha feliz e satisfeito 
estará sempre focado 

em alcançar suas metas e 
aceitará novos desafi os para se 
superar. Seguem abaixo cinco 
ações que a gestão deve ter 
para motivá-los:

1 – Desafi o - “Aquele que 
procura pérolas deve mergu-
lhar fundo” (John Dryden). 
A maioria dos profi ssionais 
potencializa sua performance 
quando desafi ados e colocados 
à prova. São os “apaixonados 
por recordes”, profi ssionais 
que amam o que fazem e estão 
continuamente em busca da 
superação. Portanto, identifi -
que estes em seu grupo e lhes 
propicie fatos novos, que fujam 
da rotina, que exija um algo 
mais. Momentos instigantes 
para provarem e mostrarem 
seu potencial. O líder moti-
vador é aquele que encara os 
desafios como uma grande 
oportunidade e transmite 
isso à sua equipe, elevando 
as expectativas de todos. Ao 
utilizar desafi os para motivar, 
lembre-se que a meritocracia 
é fundamental para que seu 
time continue a agigantar os 
resultados.

2 – Reconhecimento - Por 
que economizar elogios? Já 
parou pra pensar como algu-
mas pessoas são fortemente 
impulsionadas quando reco-
nhecidas publicamente? Além 
de não custar nada, um elogio 
faz maravilhas e é um estímulo 
poderoso, que motiva as pesso-
as e as tornam ainda mais de-
dicadas e esforçadas. Repare 
que, quando você faz um elogio 
merecido e verdadeiro a uma 
pessoa, além de agradá-la, você 
faz com que ela se preocupe 
em fazer jus às suas palavras 
e, assim, manter a reputação 
sobre o que foi dito. 

3 – Treinamento - “Quanto 
mais você sua nos treinamen-
tos, menos você sangra no 
campo de batalha” (Colonel 
Red). Aposte na constante 
capacitação dos seus colabo-
radores. Isso proporciona a 
eles uma maior confi ança e 

credibilidade para abordar o 
cliente, argumentos variados 
para vencer as objeções e um 
repertório de técnicas para 
aumentar os resultados. 

Prefi ra cursos e treinamen-
tos que estimulam a parte 
pragmática, enfatizam os 
exemplos práticos e interati-
vos. Isso gera fácil assimilação 
e aplicabilidade imediata dos 
ensinamentos. O treinamen-
to realça o conhecimento e 
ninguém ama aquilo que não 
conhece. Lembre-se da frase 
de um campeão mundial de 
golfe, Tiger Woods: “Quanto 
mais eu treino mais sorte eu 
tenho”.

4 – Acompanhamento - O que 
provavelmente acontece com 
as notas escolares do fi lho se 
os pais não se interessam? Para 
manter o bom desempenho 
é fundamental se interessar, 
apoiar, ajudar o time e emitir 
feedback para as pessoas ao 
seu redor. Comandar não 
é apenas cobrar e criticar. 
Afi nal, estrutura muito rígida 
normalmente desestimula. 
É primordial haver reuniões 
e encontros periódicos e in-
teressantes com data e hora 
previamente marcados, onde 
o líder estabeleça claramente 
as metas. Permita que todos 
tenham um momento para falar 
e apresentar seus resultados, 
pois participação gera compro-
metimento. E, acima de tudo, 
não se esqueça de celebrar as 
vitórias!

5 – Foco - “Se você acredita 
que pode, você tem razão. Se 
você acredita que não pode, 
também tem razão” (Henry 
Ford) . Um grande líder dá o 
exemplo, atinge suas metas, 
inspira e transforma pessoas 
e resultados. Aliás, meta é 
saber AONDE quer chegar, 
planejamento é saber COMO 
fazer para chegar lá.  Sua 
equipe jamais pode perder 
o foco. É preciso ter a meta 
clara em mente e persegui-la 
até atingir.

Confi ra sempre o nível de 
disciplina e persistência da 
sua equipe. Afi nal, estes dois 
ingredientes é que vão ligar o 
sonho à realização.

(*) - Palestrante motivacional, 
especialista em vendas, consultor e 
autor dos livros ‘A Divertida Arte de 
Vender’;  ‘Motivação Nota 10’; e ‘21 

soluções para potencializar seu negó-
cio’ (www.erikpenna.com.br).

Erik Penna (*)

A - Diversão e Aprendizado
Há três anos, os intervalos na Escola Estadual Major Acyr, na capital 
paulista, mudaram. Os tabuleiros de xadrez agora ocupam boa parte 
do espaço e se dividem na popularidade com outras atividades, como 
o futebol. A proposta da equipe gestora é, ao mesmo tempo, divertir e 
ensinar. Isso porque o esporte (também conhecido como jogo e ciên-
cia), desperta o raciocínio lógico e estratégico. Para quem não sabe, 
nas partidas é possível relacionar temas das aulas de História como 
Idade Média, Sociedade Feudal e As Cruzadas e também desenvolver o 
trabalho em equipe e estratégia, práticas das aulas de Educação Física. 
O mesmo vale para Matemática e Lógica. 

B - Tradicional Liquidação
O Magazine Luiza se prepara para realizar sua maior Liquidação Fantástica 
de todos os tempos, e a expectativa da rede, neste ano, é alcançar o melhor 
resultado de sua história, justamente em razão da economia feita pelos 
consumidores em 2016. Em sua 24ª edição, esta ação pioneira mudou o 
calendário do varejo nacional e transformou janeiro no terceiro melhor mês 
para o setor. Como já se tornou tradição, a cada início de ano, milhões de 
pessoas aguardam a realização da maior promoção do varejo brasileiro: a 
Liquidação Fantástica do Magazine Luiza será realizada amanhã (6), nas 
791 lojas da rede distribuídas nos 16 Estados em que atua.

C - Aulas de Zumba
A programação “DayoffPaulista” do Shopping Center 3 continua movi-
mentando a Av. Paulista aos domingos com a aulas de zumba. Na entrada 
principal, do centro de compras, de frente para a Avenida Paulista, o 
público pode participar gratuitamente das aulas realizadas das 11h00 
às 13h00, nos dias 8, 15, 22 e 29, domingos de janeiro. Os interessados 
podem participar de quantas sessões quiserem e ainda ganham uma 
garrafi nha de água gelada para se refrescar. A iniciativa é realizada em 
parceria com a academia Nova Imagem. Outras informações no site: 
(www.shoppingcenter3.com.br).

D - Festival da Ceagesp 
A temporada de eventos gastronômicos da Ceagesp recomeça mais cedo 
em 2017. De hoje (5) a 26 de fevereiro, acontece a Edição de Verão do 

Festival do Pescado e Frutos do Mar. Com mais opções de petiscos e 
de saladas, a nova versão terá ainda sequência de camarões e até fi sh 
and chips, peixe com fritas popular na Grã Bretanha, e mais de 30 
opções de pratos. Os camarões assados servidos no espeto e a paella 
marinera gigante, feita num tacho de 1,20 m de diâmetro, continuam 
como atrações fi xas do evento. O público pode comer à vontade todos 
os pratos quantas vezes quiser pelo preço fi xo de R$ 64,90 por pessoa 
(exceto bebidas, sobremesas e pratos à la carte). Saiba mais em: (www.
festivaisceagesp.com.br).

E - Webmotors de Kart 
A 2ª edição da corrida 12h Webmotors SP de Kart¸ que acontece em 
Interlagos, nos próximos dias 27 e 28, conta com uma grande novidade 
que promete encantar pais e fi lhos: a Corrida Senninha Tuka Racing 
School Kids, uma prova desenhada especialmente para o público in-
fantil. Poderão participar os pilotos federados das categorias cadete e 
mirim. O evento contará com um treino voltado para a Corrida Senninha 
Tuka Racing School Kids que acontece no dia 27, a partir das 9h00, 
com defi nição da classifi cação às 11h00. As inscrições já estão abertas 
e são gratuitas com pagamento de taxa de motor no valor de R$260,00 
e podem ser feitas pelo e-mail (12hsaopaulo@noblu.com.br). Os cinco 
primeiros colocados receberão premiação e o campeão receberá como 
prêmio pneus MG. 

F - Graduação em Direito
O Complexo Educacional FMU - Campus Liberdade - está lançando 
quatro novos cursos de Graduação Tecnológica em Direito: Gestão de 
Segurança Pública, Gestão Tributária, Seguros e Serviços Notariais. O 
início das turmas está previsto para o primeiro semestre de 2017. Os 
interessados podem se inscrever para o vestibular por meio do site 
(www.movemais.fmu.br). A prova acontece no próximo dia 14. Para 
candidatos que realizaram a última edição do Enem, é possível ingressar 
utilizando a nota do exame.

G - Férias do Agito
Para pais, tios e avós que tremem só de pensar em fi lhos, sobrinhos e 
netos trancafi ados em casa durante as férias, a pedida em São Paulo é 
levar a garotada para jogar em uma das salas de jogos de fuga do Esca-

pe Hotel. A casa oferece Cena do Crime (investigação estilo Sherlock 
Holmes), O Templo (aventura a la Indiana Jones), Loira do Banheiro 
(lenda urbana mais famosa do Brasil) e Drácula, para grupos de 3 a 
sete pessoas, com opção de modo batalha na sala Cena do Crime. Para 
times maiores, de 6 a 12 jogadores, a dica é a sala A Máfi a - diversão 
com pegada gângster que combina jogos de fuga e de tabuleiro. Fica na 
Pedroso de Moraes 832, em Pinheiros. Reservas pelo tel. 3637-0007 ou 
pelo site (www.escapehotel.com.br).

H - Seguro Climático
A Swiss Re Corporate Solutions emitiu, para a Agrícola Xingu, a primeira 
apólice de seguro paramétrico de índices climáticos para o setor de 
agronegócio no Brasil. Ele é voltado para setores da economia que têm 
receitas e custos de operação diretamente impactados por variações 
inesperadas no clima, como é o caso de grandes players do agronegó-
cio, afetados pelo regime de chuva, vento, sol e temperatura, além de 
empresas geradoras de energia elétrica por fonte renovável. Os seguros 
paramétricos baseiam-se na defi nição de índices para a ocorrência de 
eventos naturais. No momento em que o índice paramétrico é alcan-
çado ou excedido, a apólice pode ser acionada. Saiba mais em (www.
swissre.com).

I - Cursos de Loteamentos   
Três cursos para o segmento de loteamentos estão confi rmados na 
programação 2017 da Universidade Secovi: Desenvolvimento e apro-
vação de projetos de parcelamento do solo urbano, Gestão de ativida-
des específi cas de loteamentos e Contratos específi cos e registro de 
loteamentos. Os dois primeiros oferecem a possibilidade de inscrição 
em módulos específi cos, conforme o interesse do profi ssional. Quem 
concluir com êxito qualquer um dos três cursos poderá se candidatar à 
certifi cação profi ssional GParsolo, como gestor de uma das atividades 
de parcelamento do solo urbano. Outras informações: (universidade@
secovi.com.br) ou (www.secovi.com.br).

J - Carreira para Mulheres
No dia 11 de fevereiro,  das 9h00 às 17h30, na acAsa, Rua Indiana, 90, no 
Cosme Velho, Rio de Janeioro, acontece a Ofi cina de Empoderamento da 
Mulher: Vida & Carreira que a consultoria Carreira Bistrô promove em 
evento voltado para mulheres entre 25 e 60 anos. O encontro surgiu a 
partir da experiência das facilitadoras Dayse Gomes, Ana Couto e Nija 
Vivek que, nos processos de coaching de carreira para mulheres, ob-
servaram que várias questões femininas se repetem. A busca pela dose 
certa de dedicação no desempenho de inúmeros papéis, os dilemas, as 
dúvidas inerentes e o equilíbrio entre a profi ssão e a vida pessoal serão 
os principais aspectos trabalhados. Outras informações (ana.couto@
carreirabistro.com.br).

A - Diversão e Aprendizado
Há três anos, os intervalos na Escola Estadual Major Acyr, na capital 

Festival do Pescado e Frutos do Mar. Com mais opções de petiscos e
de saladas, a nova versão terá ainda sequência de camarões e até fi sh
and chips peixe com fritas popular na Grã Bretanha e mais de 30

Na comparação entre 
novembro e dezembro, o 
valor da cesta diminuiu 

em 25 cidades. As quedas mais 
expressivas foram em Araca-
ju (-5,11%), Campo Grande 
(-4,16%) e São Luís (-4,13%). 
Apenas Manaus (0,22%) e Rio 
Branco (0,97%) registraram 
alta. O maior custo do conjunto 
de bens alimentícios básicos foi 
apurado em Porto Alegre (R$ 
459,02), seguido de Florianó-
polis (R$ 453,80), Rio de Ja-
neiro (443,75) e São Paulo (R$ 
438,89). Os menores valores 
médios foram observados em 
Recife (R$ 347,96), Aracaju (R$ 
349,68) e Natal (R$ 351,96).

Durante o ano passado, o pre-
ço médio do leite integral, feijão, 
arroz agulhinha, café em pó e 
manteiga aumentou em todas as 
capitais. Apresentaram queda 
o tomate (em 26 capitais) e a 

Maiores altas da cesta básica ocorreram em Rio Branco 

(23,63%), Maceió (20,69%) e Belém (16,70%).

A diretora do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, disse 
ontem (4), que 2017 poderá 
contar com um “crescimento 
mais forte e mais sustentável 
a nível global”. Em artigo 
para o jornal de negócios 
alemão “Handelsblatt”, a nú-
mero 1 do FMI disse que “em 
2017, mais fatores poderão 
contribuir a um crescimento 
mais forte e mais sustentável 
a nível global”.

Segundo Lagarde, “A Ale-
manha presidirá o G20 e 
se empenhará em medidas 
e em reformas estruturais, 
aumentando a capacidade 
de resistência das economias 
maiores”. Já a China “con-
tinuará a mudar o modelo 
econômico de exportação 
ao exterior para a deman-
da interna” e vários países 
asiáticos e sul-americanos 
“ajudarão um aumento da 
dinâmica jovem”, disse La-
garde.

A diretora do FMI tam-
bém fez suas previsões 
para o governo dos Estados 

Diretora do FMI, Christine Lagarde.

Setor de serviços 
paulista elimina 
mais de 134 mil 
empregos em um 
ano

Em outubro, o saldo de empregos 
formais no setor de serviços no 
Estado de São Paulo foi negativo 
em 4.346, resultado de 157.095 ad-
missões e 161.441 desligamentos. 
Mesmo com mais uma redução de 
vagas, o resultado do mês é menos 
desfavorável do que o apurado em 
outubro de 2015 quando houve 
uma redução de 16.793 vagas. 
Nos dez primeiros meses do ano, 
o saldo fi cou negativo em 47.066 
empregos, e entre novembro de 
2015 a outubro deste ano, 134.341 
postos de trabalho foram fechados 
no setor de serviços paulista. Os da-
dos compõem a pesquisa realizada 
mensalmente pela FecomercioSP 

Das 12 atividades pesquisadas, 
11 apresentaram queda no estoque 
de empregos na comparação entre 
outubro e o mesmo mês de 2015. 
Os destaques negativos foram as 
atividades de transporte e arma-
zenagem (-4,6%) e profi ssionais, 
científi ca e técnica (-3,6%). Ape-
nas o setor de serviços médicos, 
odontológicos e serviços sociais 
apresentou crescimento no período 
(+1,5%) do estoque de funcioná-
rios. No caso das ocupações, em 
outubro, os trabalhadores dos 
serviços ligados a condutores de 
veículos e operadores de equipa-
mentos perderam 1.618 vagas no 
mês, seguidos pelos trabalhadores 
nos serviços de proteção e segu-
rança (-1.538 vagas).

Segundo a FecomercioSP, o de-
sempenho do mercado de trabalho 
do setor de Serviços do Estado de 
São Paulo não é mais de grandes 
perdas mensais de vagas (AI/Fe-
comercioSP).
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Custo da cesta básica aumentou 
em todas as capitais em 2016

O custo da cesta básica aumentou nas 27 capitais brasileiras no acumulado de 2016, segundo 
pesquisa do Dieese. As maiores altas ocorreram em Rio Branco (23,63%), Maceió (20,69%) e Belém 
(16,70%). As menores variações foram em Recife (4,23%), Curitiba (4,61%) e São Paulo (4,96%)

quinha teve altas expressivas 
em Maceió (133,48%), Rio 
Branco (125,30%) e Manaus 
(100,37%).

O tomate acumulou queda 
em todas as cidades, menos Rio 
Branco (7,71%). As retrações 
mais expressivas ocorreram 
em Campo Grande (-40,04%), 
Recife (-36,98%) e Brasília 
(-33,78%). A batata teve o 
preço reduzido em 10 locali-
dades. As taxas variaram entre 
-48,09% em Belo Horizonte 
e -19,86%, em São Paulo. O 
Dieese estimou que o valor do 
salário mínimo necessário para 
suprir necessidades básicas de 
uma família de quatro pessoas 
deveria ser, em dezembro, de 
R$ 3.856,23. O tempo médio 
de trabalho necessário para 
adquirir os produtos da cesta 
básica foi de 98 horas e 59 
minutos (ABr). 

batata (em 10 capitais).
O preço do leite integral au-

mentou 37,97% em Salvador. 
A manteiga teve variações 
que oscilaram entre 27,15% 

em Rio Branco, e 63,53% em 
João Pessoa. O feijão preto 
também registrou alta de 
72,97% em Florianópolis e 
85% em Vitória. O feijão cario-

FMI: economia crescerá 
mais forte em 2017

Unidos do presidente eleito 
Donald Trump, que começará 
no próximo dia 20. “A nova 
administração dos EUA terá 
o foco na reforma fi scal das 
empresas e nos investimentos 
das infraestruturas”. Lagarde, 
no entanto ressaltou que ha-
verá “desafi os” neste ano que 
foram criados pelos “fatores 
políticos que infl uenciaram 
2016” e que “uma distribuição 
da renda mais iqualitária” é de 
extrema importância.

“O FMI acredita que uma 
distribuição da renda mais 
iqualitária representa não 
apenas uma boa política so-
cial, mas também uma boa 
política econômica”, escre-
veu a diretora da instituição 
na publicação alemã afir-
mando que “nos últimos 20 
anos, a renda dos 10% mais 
ricos da população cresceu 
40%, enquanto que os mais 
pobres quase não ganham” 
(ANSA).
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É natural que no início 

de cada ano façamos 

um retrospecto do 

anterior, algo positivo 

até para delinear passos 

futuros e, no espectro da 

Educação, 2016 também 

foi um ano intenso

Tivemos troca de mi-
nistros (saiu Aloizio 
Mercadante e entrou 

Mendonça Filho), o governo 
encaminhou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória 
(MP) 746/2016 para reestru-
turação do Ensino Médio, o 
MEC reviu a Base Nacional 
Comum Curricular, prevendo 
alterações no currículo das 
escolas. 

Também foram divulgados 
os resultados da Prova Brasil, 
do Enem e do PISA e eles não 
traduziram melhora da edu-
cação brasileira. É claro que a 
análise contempla o universo 
macro do Brasil e os desafi os 
são muitos. 

Ainda nesse contexto (con-
tinental), vale refl etir sobre 
o questionamento feito pelo 
senador Cristovam Buarque 
no 20° aniversário da Lei de 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB), a respeito da 
possibilidade de termos uma 
lei que permitisse à educação 
se antecipar às mudanças da 
sociedade, sem precisar ser 
modifi cada a cada momento. 
Mas enquanto isso não acon-
tece, caminhemos a partir do 
possível. 

Acredito que como parte de 
um universo educacional pri-
vilegiado, podemos “inspirar” 
um pouco as iniciativas, sejam 
as governamentais, sejam as 
independentes. O principal 
passo para revertermos os 
indicadores negativos está em 
proporcionar aprendizagem 
signifi cativa aos alunos. 

Em termos práticos, isso 
significa trabalharmos na 
formação do estudante com 

afeto, fomentando inteligên-
cia emocional, ética, moral, 
contribuindo para a sua cida-
dania, entre outros valores. É 
darmos fi m ao estigma de que 
temos uma escola do século 
XIX, professores do século XX 
e alunos do século XXI. 

É tentarmos diminuir a fal-
ta de motivação nos jovens, 
preparando-os a partir de 
competências que regem o 
mundo atual. E no tempo do 
“aqui e agora”, o aluno tem 
que sair dos muros da escola 
com capacidade aguçada de 
questionar, com aptidão para 
autogerenciamento e com uma 
função social defi nida. É claro 
que o conteúdo é a base para 
tudo isso. 

Nós, enquanto educadores, 
produzimos mais se dermos 
signifi cado para a aprendiza-
gem deles. E aí entra outra 
questão delicada: a formação 
e a capacitação de professores. 
Não é possível economizar 
esforços para qualifi car a me-
diação da aprendizagem, de 
extrema importância para o 
processo educacional. 

Com bons professores, con-
seguimos, por exemplo, pensar 
em “entregar” um Ensino 
Médio (foco do momento) que 
considere o projeto de vida do 
estudante, o qualifi cando na 
escolha da carreira e apontan-
do um caminho do profi ssional 
que ele será. 

Todo esse viés (de conheci-
mento e autoconhecimento) 
acaba por colaborar para a 
criação/manutenção de uma 
cultura de convivência na 
qual os cidadãos – egressos 
da escola – não promovam ou 
reproduzam discriminações, 
desigualdades ou invisibili-
dades. 

Após as refl exões, mais do 
que torcer, vamos fazer de 
2017 um ano de ruptura de 
paradigmas e de avanços na 
educação.

(*) - É diretor geral do Colégio
Marista Arquidiocesano.

Valentin Fernandes (*)

2017: ano de ruptura 
de paradigmas e de 

avanços na educação

Câmara pede 
força-tarefa 
para investigar 
massacre em 
Manaus

A Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias da Câmara 
solicitará à Procuradoria-Geral 
de Justiça do Estado do Ama-
zonas, e à Procuradoria-Geral 
da República, a criação de 
uma força-tarefa conjunta do 
Ministério Público para inves-
tigar as circunstâncias em que 
ocorreram as 60 mortes de 
presos nos primeiros dias de 
2017 em Manaus. A informação 
foi divulgada pelo presidente 
da comissão, deputado Padre 
João (PT-MG).

A comissão da Câmara tam-
bém representará ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e ao 
Conselho Nacional de Direitos 
Humanos (CNDH) pedido para 
a realização de diligências, em 
caráter urgente, em todas as 
unidades do sistema peniten-
ciário de Manaus. Solicitará 
ainda ao Tribunal de Justiça 
do Amazonas e à Defensoria 
Pública daquele estado a re-
alização de um mutirão para 
verifi car a situação processual 
dos presos e presas nas unida-
des penitenciárias em Manaus, 
a fi m de enfrentar de forma legal 
o dilema da superpopulação 
carcerária.

Além disso, o colegiado 
pedirá a manutenção da in-
terdição, para recebimento de 
presos, da Cadeia Pública De-
sembargador Raimundo Vidal 
Pessoa, localizada na capital 
amazonense, e a manutenção 
de sua destinação para uso 
como equipamento cultural do 
Estado (Ag.Câmara).

O desafi o dos deputados é 
alcançar consensos em 
torno de temas polêmicos, 

que deverão estar aprovados 
pela Câmara e pelo Senado até 
o fi m de setembro de 2017. Esse 
é o prazo previsto em lei para 
que as mudanças possam valer 
nas próximas eleições, em 2018, 
quando serão escolhidos os novos 
presidente da República, gover-
nadores e senadores, além de 
deputados federais e estaduais.

Como o tempo é curto, o 
relator da comissão especial, 
deputado Vicente Candido 
(PT-SP), prevê articulações 
mesmo antes do fi m do reces-
so parlamentar, em fevereiro. 
“Achamos por bem começar 
o ano com uma agenda um 
pouco mais arrojada, pegando 
janeiro, fevereiro e março para 
construir maioria ou consenso 
em alguns pontos”, disse.

“Eu elegeria sistema de vo-
tação e fi nanciamento público 
como os principais pontos a 
ser desvendados para resolver 
a campanha de 2018. E a gente 
continuaria, depois, trabalhan-
do os demais pontos para as pró-
ximas eleições”, acrescentou. 
Diante da proibição do STF so-

O desafi o dos deputados é alcançar consensos em torno de temas polêmicos, que deverão estar 

aprovados até o fi m de setembro.

O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella, criou o Comitê de 
Transporte de Alta Capacidade 
para monitorar o andamento 
das obras do Metrô. O decreto, 
publicado ontem (4) no Diário 
Ofi cial do Município, determina 
que o trabalho da comissão 
deverá se concentrar no acom-
panhamento do cronograma de 
execução das obras, em espe-
cial, na estação Gávea.

Segundo o texto, o comitê de-
verá propor, em 90 dias, medidas 
a serem adotadas pelo município 
e acordadas com o governo 
estadual para auxiliar o término 
das obras com maior rapidez. A 
comissão será integrada por re-
presentantes das secretarias mu-
nicipal de Transportes, da Casa 
Civil; Urbanismo, Infraestrutura 
e Habitação; Conservação e Meio 
Ambiente; além da Subsecreta-
ria de Projetos Estratégicos do 
gabinete do prefeito.

“Queremos fazer parceria 
para verifi car em que setor a 

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

Está em tramitação na 
Câmara o projeto que inclui 
na legislação brasileira a fi -
gura do investidor-anjo e das 
aceleradoras de empresas, 
mecanismos que se difundi-
ram nos últimos anos para o 
fi nanciamento de companhias 
emergentes com alta capaci-
dade de crescimento (também 
chamadas de start-ups). 

Investidor-anjo é a pessoa 
(física ou jurídica) que investe 
capital próprio, de duração 
não superior a oito anos, em 
empresas de capital fechado 
que se encontram em seus 
estágios mais iniciais de de-
senvolvimento, tornando-se 
sócio minoritário do empre-
endimento. A corporação 
beneficiada só poderá ter 
receita bruta de até R$ 7,2 
milhões. Já as aceleradoras 
de empresas são empresas 
que se associam às startups, 
fornecendo apoio e fi nancia-
mento com o objetivo de obter 
lucro. Também estará sujeita 
aos mesmos benefícios dos 
investidores-anjos.

Caberá ao investidor-anjo, 
além do provimento de capital, 
o aconselhamento da nova 
empresa nas áreas técnica, 

O investidor-anjo e a aceleradora de empresas fi nanciam 

companhias com alta capacidade de crescimentos, as start-ups.
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Comissão da reforma política 
vai priorizar mudanças

com foco em 2018
O colegiado busca alternativas para reverter o atual quadro de crise política e de insatisfação do 
eleitorado

bre doações empresariais para 
campanhas eleitorais, Candido 
acredita em acordo em torno do 
fi nanciamento público ou misto, 
com doações de pessoas físicas. 
Outra alternativa é a proposta 
do deputado Marcus Pestana 
(PSDB-MG), que cria o Fundo 
Especial de Financiamento da 
Democracia.

Além do financiamento e 
do sistema de votação, fazem 
parte dos 15 tópicos da reforma 
política questões como o pos-

sível fi m da reeleição e do voto 
obrigatório, a coincidência de 
eleições, a duração dos manda-
tos, o estímulo à participação 
das mulheres na política e os 
mecanismos de democracia di-
reta. Outro eixo da reforma diz 
respeito aos partidos políticos 
e envolve debates sobre cláu-
sulas de barreira, coligações e 
federações partidárias.

Para o cientista político 
Márcio Coimbra, o Congresso 
precisa resolver com urgência 

o atual “quadro anárquico”, em 
que mais de 30 partidos geram, 
segundo ele, problemas de 
governabilidade no País. “No 
Parlamento, acredito que preci-
samos ter de seis a dez partidos, 
no máximo. E isso não impede 
que tenhamos vários partidos, 
mas que a representação no 
Congresso seja de legendas que 
realmente tenham densidade e 
ideologia para a discussão das 
políticas públicas”, argumentou 
(Ag.Câmara).

Proposta inclui investidor-anjo e 
acelerador de empresas na legislação

jurídica e mercadológica. Os 
investidores-anjos poderão 
formar uma associação sem 
fi ns lucrativos para fornecer 
fi nanciamento e orientação para 
companhias nascentes. As start-
ups terão de adotar, obrigatoria-
mente, o modelo de sociedade 
por ações e os investidores-anjo 
receberão ações ou cotas da 
emissão primária. 

O texto é fruto de discussão 
realizada pelo Centro de Estu-
dos e Debates Estratégicos da 
Câmara para melhorar o am-
biente de negócios no País, com 

foco em empresas emergen-
tes, por meio da ampliação do 
capital empreendedor. Tanto 
os investimentos-anjo como as 
aceleradoras de empresas fa-
zem parte do chamado “capi-
tal empreendedor”, termo que 
engloba formas alternativas, 
fora do sistema bancário, de 
fi nanciamento de startups. O 
projeto será analisado por uma 
comissão especial de deputa-
dos. Se aprovado, segue para 
exame do Plenário. Para virar 
lei, ainda precisa passar pelo 
Senado (Ag.Câmara).

Crivella cria comitê para monitorar 
obras do Metrô do Rio

prefeitura pode apoiar as obras 
do Metrô, sobretudo nesta 
estação da Gávea. Em termos 
de subsolo, temos várias tu-
bulações que são controladas 
pelo município. Tem a questão 
do trânsito, da urbanização 
que pertence a nós, o uso do 
solo”, disse Crivella, após par-
ticipar de ações de combate 

ao mosquito Aedes aegypti, na 
Rocinha, na zona sul da cidade. 
“É uma maneira de a gente 
poder estreitar os laços com 
o governador [Luiz Fernando 
Pezão] para estender a rede de 
Metrô. A prefeitura tem que tra-
balhar junto com o Estado para 
a gente melhorar”, acrescentou 
o prefeito (ABr).

O número de vagas a serem 
preenchidas por meio do con-
curso público pode passar a 
ser igual ao quantitativo dos 
respectivos cargos ou empre-
gos públicos vagos no órgão 
ou entidade. É o que prevê o 
projeto do senador Paulo Paim 
(PT-RS) que aguarda votação 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. Caso a regra 
estivesse em vigor, o próximo 
concurso do Senado, por exem-
plo, deveria abrir 1008 vagas, 
total de posições ociosas hoje 
na Casa, conforme dados do 
Portal da Transparência. 

O texto também assegura a 
nomeação de todos os apro-
vados em concursos públicos 
dentro do número de vagas 
previsto no edital do certa-
me. Assim, propõe que seja 
explicitada na Constituição 
o entendimento do STF, que 
em 2011 reconheceu direito 
subjetivo à nomeação aos 
candidatos aprovados dentro 

do número de vagas previstas 
no edital. Ainda determina que 
o número de vagas para  for-
mação de cadastro de reserva 
não pode exceder a 20% dos 
cargos ou empregos públicos 
a serem preenchidos por meio 
do concurso público.

Outra regra trazida pelo texto 
se refere à abertura do concurso 
que veda novo certame enquan-
to houver candidatos aprovados 
em seleção anterior. Da mesma 
forma, veda concurso exclusivo 
para cadastro de reserva. “Não 
raro, há brasileiros que se des-
locam de outros estados para 
prestarem concursos públicos, 
despendendo recursos com 
cursos, inscrições, passagens e 
hospedagens, mas acabam não 
sendo nomeados no cargo ou 
emprego público que almejam, 
ainda que haja cargos não ocu-
pados”, justifi ca Paim. O relator 
é o senador Ivo Cassol (PP-RO), 
que ainda não apresentou seu 
parecer (Ag. Senado).

Projeto muda regras 
para concursos públicos

Pode se tornar obrigatória a diversidade de 
gêneros na composição das listas tríplices e 
sêxtuplas de indicados do Ministério Público e 
da advocacia para compor os Tribunais Regionais 
Federais e os tribunais dos estados. É o objetivo 
da proposta apresentada pela senadora Vanessa 
Graziottin (PCdoB-AM). O texto tramita na 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 
onde ainda aguarda a indicação de relator.

Só podem compor a lista sêxtupla indicada pelo 
MP para os tribunais procuradores com mais de 
10 anos de carreira. O mesmo critério vale para 
a lista sêxtupla de advogados, que ainda devem 
possuir reputação ilibada e notório saber jurí-
dico. Posteriormente o tribunal forma uma lista 
tríplice e a envia ao Poder Executivo, que por 
fi m escolhe o nomeado. A proposta estabelece 
uma cota mínima de um terço para cada um dos 
gêneros tanto nas listas sêxtuplas, quanto nas 
posteriores listas tríplices. 

Presença feminina em listas de 
indicados para tribunais

Vanessa sublinha que o objetivo é aumentar a 
presença de mulheres nos TRFs e nos tribunais 
estaduais. “Garantimos assim que pelo menos 
duas das vagas de cada lista sêxtupla sejam pre-
enchidas por mulheres. E o mesmo valerá nas 
listas tríplices de cada Tribunal, assegurando ao 
menos uma mulher podendo ser indicada pelo 
Poder Executivo na vaga que estiver aberta”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Divulgação
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Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154  –  Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/12/2016

1. Data, Hora e Local: Realizada ao 16/12/2016, às 10 horas, na sede social da subsidiária da Atacadão S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, 
CEP 05690-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada. 3. Mesa: Sebastien Durchon - Presidente da Mesa; e Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) aprovação da 1ª (primeira) emissão de no-
tas promissórias comerciais em 2  (duas)  séries de emissão da Companhia (“Emissão”), no montante total de R$  750.000.000,00, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº  566, de 
31/07/2015 (“Instrução CVM 566”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectiva-
mente); e (b) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que forem necessários à efetivação e fiel cumprimento da deliberação acima, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contratos e documen-
tos, da mesma forma que seus eventuais aditamentos. 5. Deliberações Tomadas: Examinadas e discutidas todas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restri-
ções: (a) Aprovar, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 566, a Emissão, as quais terão as seguintes características: (i) Número da Emissão: 1ª (primeira) Emissão; (ii) Valor Total da Emissão: R$ 750.000.000,00, na Data de 
Emissão (conforme abaixo definido), sendo R$ 360.000.000,00 para as notas promissórias da primeira série (“Notas Promissórias da Primeira Série”) e R$ 390.000.000,00 para as notas promissórias da segunda série (“Notas 
Promissórias da Segunda Série” e, em conjunto com as Notas Promissórias da Primeira Série, “Notas Promissórias”); (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 5.000.000,00 para as Notas Promissórias da Primeira Série e para as Notas 
Promissórias da Segunda Série, ambas na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitário”); (iv) Série: 2 (duas) séries; (v) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 72 (setenta e duas) Notas 
Promissórias da Primeira Série e 78 (setenta e oito) Notas Promissórias da Segunda Série, totalizando 150 (cento e cinquenta) Notas Promissórias; (vi) Data de Emissão: será a data da efetiva subscrição e integralização das Notas 
Promissórias, conforme previsto nas Cártulas, conforme definido abaixo (“Data de Emissão”); (vii) Prazo e Data de Vencimento: até 180 (cento e oitenta) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da 
Primeira Série e até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Segunda Série, ressalvadas, em ambos os casos, as hipóteses de resgate antecipado facultativo, oferta de resgate 
antecipado e vencimento antecipado previstas nas respectivas cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”, e “Data de Vencimento”); (viii) Forma e Comprovação de Titularidade: as Notas Promissórias serão emitidas sob a for-
ma cartular, e serão mantidas em custódia na instituição financeira contratada para a prestação de serviços de custodiante de guarda física das Notas Promissórias (“Custodiante”). As Notas Promissórias circularão por endosso em 
preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada pela posse das Cártulas. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titu-
laridade o relatório em nome do respectivo titular da Nota Promissória emitido pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”) quando esta Nota Promissória estiver registrada eletronicamente na CETIP em nome do respectivo 
titular; (ix) Distribuição, Negociação e Colocação: as Notas Promissórias serão distribuídas publicamente com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, por 
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder” e, em conjunto, “Coordenadores”) tendo como público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do arti-
go 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada inclusive pela Instrução CVM nº 554, de 17/12/2014 (“Instrução CVM 539”, “Instrução CVM 554” e “Investidores Profissionais” respectivamente). As Notas 
Promissórias poderão ser ofertadas a no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas por no máximo 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Promissórias serão depositadas para dis-
tribuição no mercado primário através do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a distribuição liquidada financeiramente, e as Notas Promissórias depositadas eletroni-
camente na CETIP. As Notas Promissórias não serão depositadas para negociação em mercados de balcão organizado e não-organizado. Adicionalmente, as Notas Promissórias serão registradas em nome do respectivo titular na 
CETIP para fins de pagamento dos valores devidos pela Companhia; (x) Subscrição e Integralização: As Notas Promissórias serão subscritas na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal Unitário, e sua integralização se dará à vis-
ta, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP, observado o disposto no artigo 8º parágrafo 2ª, da Instrução CVM 476. Concomitantemente à li-
quidação, as Notas Promissórias serão registradas em nome do titular no Sistema Eletrônico da CETIP. Todas as Notas Promissórias da mesma série serão subscritas e integralizadas na mesma data. Para fins de colocação das Notas 
Promissórias, os Coordenadores terão a faculdade de colocar as Notas Promissórias junto ao mercado com ágio ou deságio em relação ao Valor Nominal Unitário, restando claro, contudo, que eventual deságio na colocação não afe-
tará o direito de a Companhia receber integralmente o Valor Nominal Unitário, por força da garantia firme de colocação assumida pelos Coordenadores; (xi) Destinação dos Recursos: os recursos captados por meio da Emissão se-
rão utilizados para o reforço do capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social; (xii) Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento ante-
cipado previstos nas Cártulas, as obrigações decorrentes das Notas Promissórias poderão ser declaradas vencidas antecipadamente tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das 
Notas Promissórias, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, e dos encargos moratórios, se houver bem como de quaisquer outros valores devidos pela 
Emissora; (xiii) Atualização Monetária e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. As Notas Promissórias da Primeira Série farão jus ao pagamento de juros remunerató-
rios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 104,70% (cento e quatro inteiros e setenta centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo 
(“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Primeira Série”). As Notas Promissórias da Segunda Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 
105,20% (cento e cinco inteiros e vinte centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela 
CETIP no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração das Notas Promissórias da 
Primeira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão até a data do seu 
efetivo pagamento de acordo com os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações - CETIP21”, disponível para consulta na página da CETIP na Internet (www.cetip.com.br), reproduzidos nas 
Cártulas. O cálculo dos juros remuneratórios obedecerá ao disposto na fórmula das Cártulas; (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remuneração: O Valor Nominal Unitário e a Remuneração serão integralmente pagos 
pela Companhia (i) na Data de Vencimento, (ii) na data do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), (iii) na data da Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), ou (iv) na data da liquidação ante-
cipada resultante da declaração de Vencimento Antecipado (conforme definido nas Cártulas); (xv) Garantias Reais ou Fidejussória: não haverá aval ou quaisquer garantias reais ou fidejussórias; (xvi) Resgate Antecipado 
Facultativo: a Companhia poderá resgatar antecipadamente de forma facultativa as Notas Promissórias nos termos da Instrução CVM 566, de forma unilateral, a partir do 90º (nonagésimo) dia contado da Data de Emissão a seu ex-
clusivo critério, sem necessidade de anuência prévia dos titulares das Notas Promissórias, desde que a totalidade das Notas Promissórias da mesma série seja resgatada antecipadamente na mesma data (“Resgate Antecipado 
Facultativo”), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias objeto do Resgate Antecipado facultativo, acrescido da Remuneração da respectiva série, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Emissão até a data do efetivo resgate (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). Não será permitido o resgate parcial das Notas Promissórias de uma mesma série. Em caso de Resgate Antecipado Facultativo, a Companhia deve-
rá enviar notificação (1) à CETIP, (2) ao agente de notas, (3) aos titulares das Notas Promissórias, individualmente com cópia ao agente de notas ou por meio de publicação em jornal, sendo que a escolha do modo de notificação 
aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Companhia, (4) ao Custodiante e (5) ao Banco Mandatário (conforme abaixo definido), com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do resgate, indicando na 
notificação a data, a informação de que o valor devido a título de resgate será o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, o local da realização, o procedimento de resgate e quaisquer outras informações necessárias à operacionali-
zação do Resgate Antecipado Facultativo (“Notificação de Resgate Antecipado Facultativo”). Para tanto, termo de expressa e antecipada anuência para o Resgate Antecipado Facultativo, pelos subscritores em mercado primário, 
de forma irrevogável e irretratável, constará das Cártulas; (xvii) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das Notas Promissórias, 
mediante comunicação, endereçadas a todos os titulares das Notas Promissórias, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares das Notas Promissórias, igualdade de condições para aceitar ou não o resgate das Notas 
Promissórias por eles detidas, nos termos da Cártula (“Oferta de Resgate Antecipado”). O valor a ser devido a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva 
Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo resgate antecipado, e de eventual prêmio, a exclusivo critério da Companhia (“Valor da Oferta de Resgate”). No comunicado de Oferta de 
Resgate Antecipado deverão constar os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo: (i) a data efetiva de realização do resgate antecipado e a data do pagamento das Notas Promissórias; (ii) a informação de 
que o valor a ser pago a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor da Oferta de Resgate; (iii) a forma e o prazo de manifestação dos titulares das Notas Promissórias à Companhia que aceitarem a Oferta de 
Resgate Antecipado. A Companhia deverá enviar notificação (1) à CETIP, (2) ao agente de notas, (3) aos titulares das Notas Promissórias, individualmente com cópia ao agente de notas ou por meio de publicação em jornal, sendo 
que a escolha do modo de notificação aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Companhia, (4) ao Custodiante e (5) ao Banco Mandatário, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, indicando na notifica-
ção a data, o local da realização, o procedimento de resgate e o valor a ser resgatado. A liquidação antecipada resultante da Oferta de Resgate Antecipado implica a extinção da Nota Promissória resgatada, sendo vedada sua manu-
tenção em tesouraria, conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º da Instrução CVM 566; (xviii) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, 
sem prejuízo da Remuneração, os valores em atraso ficarão sujeitos (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) aos juros de mora 
não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notifica-
ção ou interpelação judicial ou extrajudicial; (xix) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas Promissórias, até o primeiro dia útil 
subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no Local de Pagamento das Notas Promissórias sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os 
pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo; e (xx) Local de Pagamento: os paga-
mentos referentes às Notas Promissórias, à Remuneração, ao Valor Nominal Unitário e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela 
CETIP quando a Nota Promissória estiver registrada no Sistema Eletrônico da CETIP, ou na sede da Companhia e/ou em conformidade com os procedimentos do prestador de serviços de banco mandatário das Notas Promissórias 
(“Banco Mandatário”), conforme aplicável, nos casos em que as Notas Promissórias não estiverem registradas no Sistema Eletrônico da CETIP (“Local de Pagamento”). (b) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os 
atos que forem necessários à efetivação da deliberação (a) acima, tais como, (i) a contratação dos Coordenadores, incluindo o Coordenador Líder, outras instituições intermediárias integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários e demais prestadores de serviços para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, estes dois últimos conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, ao agente de notas, ao assessor legal, ao Banco Mandatário, 
ao Custodiante; e os sistemas de distribuição e negociação das Notas Promissórias no mercado primário, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condi-
ções para a respectiva prestação do serviço e assinar os respectivos contratos; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condições em especial as hipóteses de vencimento antecipado, bem como celebrar as Cártulas, o contrato 
de distribuição e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às Notas Promissórias; e (iii) estabelecer condições adicionais, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos 
para efetivação da deliberação prevista no item (a) acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 16/12/2016. Assinaturas - Presidente: Sebastien Durchon; 
Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Acionistas Presentes: Carrefour Nederland B.V., por procuração Sebastien Durchon; Carrefour S.A., por procuração Sebastien Durchon; e Península II Fundo de Investimento em 
Participações, neste ato pelos Diretores do seu gestor O3 Gestão de Recursos Ltda., os Srs. Walter Vannini e Flavio de Moraes Correia. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Sebastien Durchon - Presidente da Mesa; 
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 555.196/16-1, em 30/12/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Flint Group Tintas de Impressão Ltda. - CNPJ/MF N° 33.084.922/0001-83 - NIRE 35.216.184.486
Ata de Reunião de Sócios realizada em 29 de abril de 2016

Data, hora e local: 29/4/16, 10:30 hs, na sede. Presença: Totalidade. Convocação: dispensada. Deliberações tomadas por unanimidade: 
(i) o Protocolo de Incorporação celebrado pelas administrações da Sociedade e da FIH; (ii) a ratificação da contratação dos Avaliadores que 
elaboraram o Laudo de Avaliação do valor contábil da FIH; (iii) o Laudo de Avaliação preparado pelos Avaliadores, com base no balanço 
patrimonial da FIH datado de 31/3/16, segundo o qual o acervo líquido da FIH a ser vertido para a Sociedade, já descontada a participação 
detida pela FIH na Sociedade, foi avaliado no valor negativo de R$ 159.208,07; (iv) as quotas que compõem o capital da Sociedade são 
desdobradas à razão de 100 novas quotas para cada 1 quota existente, com a consequente modificação do valor nominal de cada quota de 
R$ 1,00 para R$ 0,01, todas já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, de forma que o capital permanece inalterado em R$ 
63.814.910,00, agora dividido em 6.381.491.000 quotas, no valor nominal de R$0,01 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: (a) Flint 
Group Incorporated possui 77.560.700 quotas, no valor total de R$ 775.607,00; (b) FIH possui 4.187.320.300 quotas, no valor total de R$ 
41.873.203,00; e (c) Flint Ink Latin America Corporation possui 2.116.610.000 quotas, no valor total de R$ 21.166.100,00; (v) considerando 
os resultados das supracitadas deliberações, foi aprovada a incorporação da FIH pela Sociedade, de acordo com o Protocolo de Incorporação, 
com a consequente extinção da FIH e transferência de todos seus ativos, direitos e obrigações à Sociedade, que se torna sucessora universal 
da FIH, tendo em vista que a incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da FIH realizada nesta data; (vi) como resultado 
da incorporação aprovada neste ato, e considerando que a FIH é uma das sócias da Sociedade, 4.187.320.222 quotas da Sociedade que 
eram anteriormente detidas pela FIH são transferidas para Flint Group Incorporated, e 78 quotas que eram anteriormente detidas pela FIH 
são transferidas para Flint Ink Latin America Corporation. Desta forma, o capital da Sociedade passa a ser composto da seguinte forma: 
(a) Flint Group Incorporated possui 4.264.880.922 quotas, no valor total de R$ 42.648.809,22; e (b) Flint Ink Latin America Corporation 
possui 2.116.610.078 quotas, no valor total de R$ 21.166.100,78; (vii) como resultado da Incorporação ora aprovada, e tendo em vista que 
o acervo líquido da FIH a ser vertido para a Sociedade, já descontada a participação detida pela FIH na Sociedade, foi avaliado, segundo o 
Laudo de Avaliação, no valor negativo de R$ 159.208,07, o capital social da Sociedade será reduzido, sem qualquer devolução aos sócios, tão 
somente para a absorção do valor negativo acima indicado, com base no artigo 1082, inciso I do Código Civil, passando assim dos atuais R$ 
63.814.910,00 para R$ 63.655.701,93, com o consequente cancelamento de 15.920.807 quotas, da seguinte forma: (a) 15.920.806 quotas 
dentre as detidas por Flint Group Incorporated; e (b) 1 quota dentre das detidas por Flint Ink Latin America Corporation; (viii) tendo em vista a 
redistribuição e a redução do capital acima deliberadas, o capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, passa a ser de R$63.655.701,93, dividido em 6.365.570.193 quotas no valor nominal de R$ 0,01 cada uma, assim distribuídas 
entre os sócios: (a) Flint Group Incorporated possui 4.248.960.116 quotas, no valor total de R$42.489.601,16; e (b) Flint Ink Latin America 
Corporation possui 2.116.610.077 quotas, no valor total de R$ 21.166.100,77; e (ix) na qualidade de sucessora da FIH, a administração da 
Sociedade fica autorizada a executar todos os atos adicionais ou consequentes à incorporação neste ato aprovada, possuindo amplos e gerais 
poderes para realizar todos os registros, transcrições, aprovações ou comunicações necessárias para a implementação da incorporação, de 
acordo com os termos e condições aqui indicadas. A fim de formalizar as resoluções aprovadas nesta Ata, as partes envolvidas na incorpo-
ração resolvem alterar o contrato social da Sociedade nesta data. A referida alteração será levada a registro na JUCESP em conjunto com 
esta Ata de Reunião de Sócios. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. Cotia, 29/4/2016. Sócias e Parte Incorporada: Flint Group 
Incorporated-Por procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar; Flint Ink Latin America Corporation-Por 
procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuraçãoAdhemur Araújo Pilar. Flint Ink Holding so Brasil Ltda.-Por procuração Marcos Bauer 
Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Testemunhas: Conceição Ap. Belafronte-RG 9.744.803-4 e Lucia da Silva Felismino -RG 
20.010.135-3. Jucesp nº 550.201/16-6 em 26/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Flint Group Tintas de Impressão Ltda.
CNPJ/MF N° 33.084.922/0001-83 - NIRE 35.216.184.486 - Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados: (a) Flint Group Incorporated, sociedade devidamente constituída sob as leis do 
Estado de Michigan, Estados Unidos da América, CNPJ/MF nº 05.635.830/0001-09, neste ato representada por seus bastantes 
procuradores, Marcos Bauer Espíndola, e Adhemur Araújo Pilar; (b) Flint Ink Latin America Corporation, sociedade constituída 
e existente de acordo com as leis do Estado da Florida, Estados Unidos da América, CNPJ/MF nº 05.728.374/0001-41, neste 
ato legalmente representada por seus bastantes procuradores Marcos Bauer Espíndola e Adhemur Araújo Pilar; e (c) Flint Ink 
Holding do Brasil Ltda., NIRE 35.215.983.679, neste ato representada por seus administradores, Marcos Bauer Espíndola e 
Adhemur Araújo Pilar (“FIH”), sócias representando a totalidade do capital social da Flint Group Tintas de Impressão Ltda., 
sociedade empresária limitada, com sede em SP/SP, na Rodovia Raposo Tavares, s/n, Km 27,5, CNPJ/MF n° 33.084.922/0001-
83, com seu Contato Social e última alteração contratual devidamente registrados na JUCESP sob os n°s 35.216.184.486 e 
164.235/11-5, em sessões de 16.03.2000 e 03.05.2011, respectivamente (“Sociedade”), têm entre si justo e contratado alterar o 
Contrato Social da Sociedade, procedendo para tanto da seguinte forma: I - Desdobramento de Quotas - 1. Conforme aprovado 
em Reunião de Sócios realizada nesta data, as quotas que compõem o capital da Sociedade são desdobradas à razão de 100 
novas quotas para cada 1 quota existente, com a consequente modificação do valor nominal de cada quota de R$1,00 para 
R$0,01, todas já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, de forma que o capital permanece inalterado em 
R$63.814.910,00, agora dividido em 6.381.491.000 quotas, no valor nominal de R$0,01 cada uma, assim distribuídas entre os 
sócios: (a) Flint Group Incorporated possui 77.560.700 quotas, no valor total de R$775.607,00 ; (b) FIH possui 4.187.320.300 
quotas, no valor total de R$41.873.203,00 e (c) Flint Ink Latin America Corporation possui 2.116.610.000 quotas, no valor total 
de R$21.166.100,00. II - Incorporação - 2. Como consequência da incorporação da FIH pela Sociedade, com a consequente 
extinção da FIH, e considerando que a FIH era uma das sócias da Sociedade, todas as quotas de propriedade da FIH no capital 
social da Sociedade são transferidas aos sócios, na proporção de suas respectivas participações sociais no capital social da FIH. 
3. Desta forma, 4.187.320.222 quotas da Sociedade são transferidas para Flint Group Incorporated, e 78 quotas são transferidas 
para Flint Ink Latin America Corporation. Desta forma, o capital da Sociedade passa a ser composto da seguinte forma: (a) Flint 
Group Incorporated possui 4.264.880.922 quotas, no valor total de R$42.648.809,22; e (b) Flint Ink Latin America Corporation 
possui 2.116.610.078 quotas, no valor total de R$21.166.100,78. III - Redução do Capital Social - 4. Ainda, como resultado da 
incorporação, e tendo em vista que o acervo líquido da FIH vertido para a Sociedade, já descontada a participação detida pela FIH 
na Sociedade, foi avaliado no valor negativo de R$ 159.208,07 o capital social da Sociedade é reduzido sem qualquer devolução 
aos sócios, tão somente para a absorção do valor negativo acima indicado, passando assim dos atuais R$ 63.814.910,00 para 
R$ 63.655.701,93, com o consequente cancelamento de 15.920.807 quotas, da seguinte forma: (a) 15.920.806 quotas dentre 
as detidas por Flint Group Incorporated; e (b) 1 quota dentre das detidas por Flint Ink Latin America Corporation. 5. Em razão da 
deliberação acima descrita, imediatamente após a incorporação, o capital social da Sociedade passa a ser de R$ 63.655.701,93, 
dividido em 6.365.570.193 quotas no valor nominal de R$0,01 cada uma, todas devidamente subscritas e integralizadas em 
moeda corrente nacional. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 vias de um só teor 
e efeito, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas. Cotia, 29/04/2016. Flint Group Incorporated - Por procuração 
Marcos Bauer Espíndola - Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Flint Ink Latin America Corporation - Por procuração Marcos 
Bauer Espíndola - Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Flint Ink Holding do Brasil Ltda - por Marcos Bauer Espíndola - por 
Adhemur Araújo Pilar. Jucesp nº 550.203/16-3 em 26/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Flint Ink Holding do Brasil Ltda. - CNPJ 03.463.739/0001-28 - NIRE 35.215.983.679
Ata de Reunião de Sócios realizada em 29 de abril de 2016

Data, hora e local: 29/4/16, 10 hs, na sede. Presença: Totalidade. Convocação: dispensada. Deliberações tomadas por unanimidade: 
(i) o Protocolo de Incorporação celebrado pela administração da Sociedade e da FGTI; (ii) a ratificação da contratação dos Avaliadores que 
elaboraram o Laudo de Avaliação do valor contábil da Sociedade; (iii) o Laudo de Avaliação preparado pelos Avaliadores, com base no 
balanço patrimonial da Sociedade datado de 31/3/16, segundo o qual o acervo líquido da Sociedade a ser vertido para a FGTI, já descontada 
a participação que a Sociedade detém na FGTI, foi avaliado no valor negativo de R$ 159.208,07; (iv) como resultado das deliberações acima, 
foi aprovada a incorporação da Sociedade pela FGTI, de acordo com o Protocolo de Incorporação, com a consequente extinção da Sociedade 
e transferência de todos seus ativos, direitos e obrigações à FGTI, que se torna sucessora universal da Sociedade, tendo em vista que a 
incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da FGTI realizada nesta data; e (v) a administração da Sociedade foi autorizada 
a representar a Sociedade e a participar das Reuniões de Sócios da FGTI. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. Cotia, 29/4/16. 
Sócias: Flint Group Incorporated-Por procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar; Flint Ink Latin America 
Corporation-Por procuração Marcos Bauer Espíndola, Por procuração Adhemur Araújo Pilar. Testemunhas: Conceição Ap. Belafronte-RG 
9.744.803-4 e Lucia da Silva Felismino-RG 20.010.135-3. Jucesp nº 550.202/16-0 em 26/12/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

SERRA PARÁ I PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 22.902.631/0001-39 - NIRE 35.300.479.971

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2016
Data, Hora e Local: 12/12/16, às 9 hs, na sede. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente da Mesa: 
Robert David Klein e Secretário: Nicolas Paul Antoine Thouverez. Ordem do Dia: (1) Celebração do contrato de financiamento 
mediante abertura de crédito, a ser celebrado entre o Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES (“BNDES”), na qualidade de 
credor, a Companhia, na qualidade de intervenientes prestadoras de garantias reais e fidejussórias, e, na qualidade de beneficiárias 
e devedoras solidárias: (i) Usina de Energia Eólica Vila Pará I SPE S.A. (“Vila Pará I”); (ii) Usina de Energia Eólica Vila Pará II SPE 
S.A. (“Vila Pará II”); (iii) Usina de Energia Eólica Vila Pará III SPE S.A. (“Vila Pará III”); e (iv) Usina de Energia Eólica Vila Amazonas 
V SPE S.A. (“Vila Amazonas V” e, em conjunto com a Vila Pará I, Vila Pará II e Vila Pará III, as “Usinas”), tendo por objeto a aber-
tura de crédito, pelo BNDES, em favor das Usinas (“Contrato de Financiamento”), com as seguintes características: a. Principal: 
R$296.000.000,00, divididos em subcréditos “A1”, “A2”, “A3”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”; b. Juros: observada a sistemática 
estabelecida no Contrato de Financiamento (i) sobre os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”, incidirá a taxa de 
2,45% acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e (ii) sobre o subcrédito “A3”, incidirá 
a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil; c. Parcelas e datas para pagamento de principal: 
(i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão pagos em 192 prestações mensais e sucessivas, cada uma 
delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se 
a primeira prestação em 15/7/17, comprometendo-se a Companhia a liquidar a última prestação em 15/6/2033; (ii) o subcrédito 
“A3” será pago em 185 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo 
número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira prestação em 15/2/2018, comprometendo-se 
a Companhia a liquidar a última prestação em 15/6/2033; d. Datas de exigibilidade dos juros: (i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, 
“C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão exigíveis mensalmente, a partir do dia 15/7/2017; e (ii) o subcrédito “A3” será exigível mensalmente, 
a partir de 15/2/18; e. Outras obrigações aplicáveis a Companhia: observância das demais Obrigações Especiais da Interveniente 
Serra Pará I, conforme definido no Contrato de Financiamento; f. Possibilidade de aditamento: na hipótese de serem emitidas as 
debêntures, prevista no Contrato de Financiamento, pela Serra Pará, uma vez cumpridas as condições previstas para repactuação 
da amortização do principal e acessórios da dívida até 15/4/17, permitindo-se a prorrogação via aditivo. (2) Outorga, pela Companhia, 
das seguintes garantias previstas no âmbito do Contrato de Financiamento: a. o penhor de ações representativas da totalidade 
do capital social da Serra Pará, de titularidade da Companhia; e b. a fiança corporativa em conjunto com a Serra Pará até a final 
liquidação do Contrato de Financiamento. Deliberações: Pela unanimidade dos presentes e sem abstenções ou reservas, foram 
aprovadas integralmente todas as matérias mencionadas nos itens (1) a (2) acima. Encerramento: Nada mais. SP, 12/12/16. Robert 
David Klein-Presidente e Nicolas Paul Antoine Thouverez-Secretário. Acionistas: Voltalia Energia do Brasil Ltda.-Nicolas Paul 
Antoine Thouverez / Robert David Klein; Voltalia S.A.-por procuração Robert David Klein. Jucesp nº 548.397/16-8 em 22/12/2016. 
Flávia R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.

SERRA PARÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 22.872.208/0001-33 NIRE 35.300.479.874

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2016
Data, Hora e Local: 12/12/16, às 09:30 hs, na sede. Convocação: Dispensada. Presença: A presente AGE contou com a presença da única 
Acionista. Mesa: Presidente da Mesa: Robert David Klein e Secretário: Nicolas Paul Antoine Thouverez. Ordem do Dia e Delilebrações: 
(1) Celebração do contrato de financiamento mediante abertura de crédito a ser celebrado entre o Banco Nacional do Desenvolvimento 
– BNDES (“BNDES”), na qualidade de credor, a Companhia e a Acionista, na qualidade de intervenientes prestadoras de garantias reais 
e fidejussórias e, na qualidade de beneficiárias e devedoras solidárias: (i) Usina de Energia Eólica Vila Pará I SPE S.A. (“Vila Pará I”); (ii) 
Usina de Energia Eólica Vila Pará II SPE S.A. (“Vila Pará II”); (iii) Usina de Energia Eólica Vila Pará III SPE S.A. (“Vila Pará III”); e (iv) Usina 
de Energia Eólica Vila Amazonas V SPE S.A. (“Vila Amazonas V” e, em conjunto com a Vila Pará I, Vila Pará II e Vila Pará III, as “Usinas”), 
tendo por objeto a abertura de crédito, pelo BNDES, em favor das Usinas (“Contrato de Financiamento”), com as seguintes características: 
a. Principal: R$296.000.000,00, divididos em subcréditos “A1”, “A2”, “A3”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”; b. Juros: observada a sistemática 
estabelecida no Contrato de Financiamento (i) sobre os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2”, incidirá a taxa de 2,45% 
(dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do 
Brasil, e (ii) sobre o subcrédito “A3”, incidirá a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil; c. Parcelas e 
datas para pagamento de principal: (i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão pagos em 192 prestações mensais e 
sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, 
vencendo-se a primeira prestação em 15/7/17, comprometendo-se a Companhia a liquidar a última prestação em 15/6/2033; (ii) o subcrédito 
“A3” será pago em 185 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número 
de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a 1ª prestação em 15/2/18, comprometendo-se a Companhia a liquidar 
a última prestação em 15/6/2033; d. Datas de exigibilidade dos juros: (i) os subcréditos “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1”, “C2”, “D1” e “D2” serão 
exigíveis mensalmente, a partir do dia 15/7/17; e (ii) o subcrédito “A3” será exigível mensalmente, a partir de 15/2/18; e. Outras obrigações 
aplicáveis a Companhia: observância das demais Obrigações Especiais da Interveniente Serra Pará, conforme definido no Contrato de 
Financiamento; f. Possibilidade de aditamento: na hipótese de serem emitidas as debêntures, prevista no Contrato de Financiamento, 
pela Companhia, uma vez cumpridas as condições previstas para repactuação da amortização do principal e acessórios da dívida até 
15/4/17, permitindo-se a prorrogação via aditivo. (2) Outorga pela Companhia, das seguintes garantias previstas no âmbito do Contrato de 
Financiamento: a. o penhor de ações representativas da totalidade do capital social de cada uma das Usinas, de titularidade da Companhia; 
e b. a cessão fiduciária ao BNDES, até o pagamento integral de todas as obrigações estabelecidas no Contrato de Financiamento, dos 
créditos que venham a ser depositados na “Conta Centralizadora Holding” (conforme definido no Contrato de Financiamento) e os direitos 
creditórios decorrentes dos contratos de mútuo celebrados e a serem celebrados com as Usinas; e c. a fiança corporativa em conjunto 
com a Acionista até a final liquidação do Contrato de Financiamento. (3) Assinar, na qualidade de interveniente anuente, o penhor de 
ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, de titularidade da Acionista; (4) Aprovação e autorização para que a 
Companhia, por meio de seus representantes legais, tome todas as medidas necessárias à liberação da alienação fiduciária em garantia 
celebrada no âmbito do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia, celebrado entre a Companhia e a Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, referente às ações das Usinas de titularidade da Companhia. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 12/12/16. Robert David Klein-Presidente e Nicolas Paul Antoine Thouverez-Secretário. Acionista: Serra Pará I Participações 
S.A.-Robert David Klein; Serra Pará I Participações S.A.-Nicolas Paul Antoine Thouverez. Jucesp nº 548.260/16-3 em 22/12/2016. Flávia 
R.Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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QUINTA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 2017

DEMISSÃO COM ESTABILIDADE
Qual a incidência de INSS e FGTS no caso de demissão de funcio-
nário com estabilidade na CIPA? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EX-FUNCIONÁRIO PODE PRESTAR SERVIÇOS NA PRÓPRIA EMPRESA 
COM RPA, SEM PERDER SEU DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO, 
QUAL A BASE LEGAL?

Informamos que havendo prestação de serviço mesmo que na quali-
dade de autônomo (RPA) este segurado perderá o seguro-desemprego 
uma vez que para recebimento do benefício não poderá possuir renda 
própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua 
família; além do que haverá a informação deste segurado em SEFIP. 
Base Legal – Art.3º da Lei nº7.998/90.

RECEBER NOVO SEGURO DESEMPREGO
Funcionário recebeu todas as parcelas do seguro desemprego, e volta a 
trabalhar, quando ele terá direito novamente ao seguro desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA
Empresa tem funcionário com tratamento de doença há dois anos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAÇÃO POR DISPENSA
O pagamento referente à indenização do adicional por dispensa no 
mês que antecede a data base tem a incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO DURANTE O ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode conceder aviso prévio ao funcionário durante o período 
de abono pecuniário de férias, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Vob Cred Securitizadora S.A.
CNPJ/MF 19.215.506/0001-46 – NIRE 353.004.587-45

Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 21/12/16, 14 h, na sede social. Convocação: dispensada, § 4º, Artigo 124, Lei 6.404-1976. Presença: 
reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da Vob Cred Securitizadora S.A. 
Deliberações: I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 25.000 debêntures 
simples, no montante de R$ 25.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas 
por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, anexo a Ata da 2ª AGE. Esta ata é Extrato da Ata da 2ª AGE, servindo para fins legais 
de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a 
presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Monte Alto/SP, 21/12/16. (Assinaturas) Daiane Beatriz Barbizan 
Carnacchioni - Presidente da Assembleia, Valentim Osmar Barbizan - Secretário da Assembleia. Jucesp nº 555.026/16-4 
em 29/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Anualmente, cerca de 
100 pessoas morrem 
em decorrência do fe-

nômeno, sendo que 45% dos 
óbitos ocorrem no verão. De 
acordo com o cientista Wilson 
Namen, que junto de Gerson 
Julião e Daniel Ângelo, forma o 
grupo ‘Ciência em Show’, raios 
são gigantescas descargas 
elétricas que se “conectam” 
ao solo. Eles começam a 
formar nas nuvens situadas 
de 2 a 10 km de altitude com 
temperaturas que variam de 
0 a -50 °C. 

Dentro delas existem cris-
tais de água, água líquida 
e granizo participando de 
uma atmosfera bem agitada. 
Correntes de ar ascendentes 
levam os cristais e a água 
líquida para cima junto com 
as cargas positivas. Já o 

Tempestades de raio aumentam no Brasil durante o verão
O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo - por ano, uma média de 100 milhões de descargas elétricas rompem o céu e atingem o solo 
brasileiro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

granizo, devido à gravidade, 
se acumula na parte inferior 
da formação, fi cando com as 
cargas negativas. O conjunto 
se assemelha a uma enorme 
pilha com correntes típicas 
de 30.000 Ampères, podendo 
percorrer 5 km até atingir 
o solo. Um raio pode durar, 
quando muito, 2 segundos

O trio de especialistas já rea-
lizou experimentos com raios 
e garante que estar próximo a 
uma descarga ‘pode ser fatal’. 
Alguns pensam que um raio 
não cai duas vezes no mesmo 
lugar. Outros dizem que a 
melhor maneira de se prote-
ger de uma descarga elétrica 
é permanecer dentro de um 
automóvel. Para esclarecer os 
mitos e as verdades - além de 
ajudar a prevenir acidentes, o 
Ciência em Show responde as 

principais dúvidas e explica 
os cuidados que devem ser 
tomados especialmente no 
verão, onde a ocorrênciade 
tempestades é maior do que 
em qualquer outra época do 
ano.

Segundo Gerson, a chance 
de um raio atingir diretamente 
uma pessoa é de uma em um 
milhão. “Os acidentes com 
seres humanos ocorrem quase 
sempre em locais descampa-
dos onde o ponto mais alto do 
terreno é a pessoa. Existem 
muitas lendas sobre objetos 
que atraem raios, tais como 

espelhos, tesouras, próteses 
humanas, aparelhos dentá-
rios, guarda chuvas, entre 
outros. Porém, raios quase 
sempre procuram objetos 
pontiagudos que estão a me-
nor distância entre o céu e o 
solo. Se você estiver em um 
ambiente ao ar livre e começar 
uma tempestade, a melhor 
atitude é se abaixar junto ao 
solo e sair dali o mais rápido 
possível”, diz o especialista.

Daniel afi rma que mares, 
rios e piscinas são ambientes 
condutores de eletricidade 
e que, caso algum raio caia 

próximo ao seu local de lazer, 
a eletricidade é conduzida 
até o banhista, tornando-se 
potencialmente letal.  A água 
pura não é boa condutora de 
eletricidade, ao contrário do 
imaginário popular. No entan-
to, em mares, rios e piscinas 
existem muitos sais dissolvi-
dos que facilitam a passagem 
de eletricidade.

Quando um temporal se 
aproxima, a melhor atitude 
a se tomar é entrar em casa 
ou em alguma edifi cação para 
evitar acidentes. “Um carro 
também é um local seguro 

para fi car em tempestades de 
raios porque ele é feito de me-
tal e funciona como uma gaiola 
protetora. Como toda a pessoa 
é envolvida pelo material, ela 
está basicamente dentro de 
uma cúpula metálica, onde o 
raio descarrega e pode percor-
rer com segurança até o solo. 
Muita gente acha que o pneu 
do veículo isola tudo, mas na 
verdade o raio percorre toda 
a lataria e descarrega direta-
mente no chão. A borracha 
do pneu não protege contra 
raios”, explica Daniel.

Em uma tempestade de 
raios, nunca se proteja em-
baixo de árvores, pois o local 
é um potencial alvo e você, 
consequentemente, também 
se tornará. No entanto, os 
cientistas alertam existir ris-
cos de acidentes decorrentes 
de descargas elétricas mesmo 
em locais seguros, como den-
tro de casa.

“Nunca devemos fi car próxi-
mos de tomadas ou aparelhos 
conectados a essas redes em 
caso de tempestade com raios. 
Se acontecer um incidente em 
algum poste, apesar deles pos-
suírem sistemas de proteção 
anti-raios, eventualmente a 
sobrecarga pode atingir pes-
soas que estiverem usando 
aparelhos como telefones com 
fi o, chuveiros e outros ligados 
nestas redes. Se precisar ur-
gentemente conversar com 
alguém, prefi ra o celular – mas 
desde que ele não esteja car-
regando”, revela Daniel.

Sobre a lenda de que uma 
descarga elétrica não pode 
cair duas vezes no mesmo 
local, Wil corrige: “O raio viaja 
na velocidade da luz. Então é 
possível que dois raios caiam 
no mesmo lugar sem que a 
gente perceba. Aliás, se dois 
raios não caíssem no mesmo 
lugar, qual seria a necessidade 
dos para-raios?”.

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

Viação Piracicabana S.A.
CNPJ/MF nº 54.360.623/0001-02 – NIRE 35.300.490.169

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2016
Data, Hora e Local: Em 23/12/2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Estrada Antônio Abdalla nº 
235, Piracicaba-SP. Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira 
convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. Mesa: 
Paulo Sérgio Coelho – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
o aumento do capital social da Companhia e, uma vez aprovado, deliberar sobre a alteração da redação do Artigo 5º do 
Estatuto Social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos 
e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, aprovaram um novo aumento 
do capital social da Companhia, que se encontra totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de 
R$51.227.335,00, para R$66.227.335,00, um aumento, portanto, de R$15.000.000,00, sem a emissão de novas ações, 
nos termos do artigo 169, § 1º da Lei 6.404/76, sendo totalmente subscrito e integralizado nesta data, em moeda corrente 
nacional, mediante o aproveitamento de saldo da conta contábil de adiantamento para futuro aumento de capital, apenas 
pela acionista Comporte Participações S.A. Com vistas à eficácia do aumento ora deliberado, a acionista Glarus Serviços, 
Tecnologia e Participações Ltda., renuncia ao seu respectivo direito de preferência para subscrição de novas ações, anuindo 
com o aumento de capital ora deliberado. Em razão da deliberação e aprovação do novo aumento de capital foi aprovada a 
nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$66.227.335,00 
dividido em 51.227.335 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Piracicaba (SP), 23/12/2016. Assinaturas: Paulo Sérgio Coelho 
– Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A. por 
Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda. por Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob 
o nº 12/17-8 em 02/01/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

DINÂMICA QUÍMICA CONTEMPORÂNEA LTDA. Torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 48004159 válida até 29/12/2018
p/ fabricação de soluções químicas e reagentes para laboratório, na Rua Gema, nº
300 / 314 – Campanário – Diadema - Cep: 09930-290.
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Especial

Além disso, Temer antecipou que pretende focar 
esforços na promoção de uma reforma tributária, 
com o objetivo de tornar a legislação mais simples.  

A reforma política e a aprovação da reforma trabalhista, 
que foi enviada pelo governo ao Congresso, também estão 
no horizonte do presidente neste ano, bem como os desa-
fi os de desburocratizar o Estado, melhorar a qualidade da 
administração pública, baixar os juros e estimular a volta 
dos investimentos no país.

Para especialistas consultados pela ABr, o presidente 
Michel Temer terá de vencer desafi os políticos para con-
seguir implantar as reformas desejadas e conter a crise 
econômica. Entre essas difi culdades, estão os impactos das 
investigações da Lava Jato no cenário político e o processo 
que tramita no TSE sobre as contas da campanha eleitoral 
da chapa Dilma-Temer.

LAVA JATO
Em fevereiro, após o fi m do recesso da Corte, o STF deverá 

homologar ou não as delações premiadas de 77 executivos 
da empreiteira Odebrecht, que citaram o envolvimento de 
políticos de vários partidos. São mais de 800 depoimentos 
que estão em análise pelo relator, ministro Teori Zavascki. No 

início de dezembro, vieram à tona uma série de informações 
sobre o depoimento prestado pelo ex-vice-presidente de 
Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, 
à força tarefa da Operação Lava Jato. 

De acordo com reportagens, o executivo disse que entre-
gou dinheiro vivo em 2014 ao advogado José Yunes, amigo 
e então assessor de Temer. Melo também citou nomes 
importantes do governo como o ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, o ex-ministro do Planejamento, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), e o ex-ministro da Secretaria 
de Governo Geddel Vieira Lima, também do PMDB. Todos 
negam irregularidades e Yunes pediu demissão do cargo.

Para o cientista político e pesquisador Antônio Flávio 
Testa, da UnB, um dos desafi os que o presidente poderá 
ter de lidar é se as investigações apontarem o envolvi-
mento de ministros da equipe. “O Temer já perdeu um 
aliado forte, que é o Geddel, e tem mais dois com a faca 
no pescoço: Eliseu Padilha e Moreira Franco. Isso para ele 
é uma situação muito difícil”, disse Testa. De acordo com o 
cientista político da FGV-SP, Cláudio Couto, as investigações 
podem também atingir aliados no Congresso. “Nenhum 
parlamentar pode atirar pedras porque as investigações 
podem atingir muitos deles. É o que chamo de Síndrome 

Temer terá de vencer desafi os políticos para conseguir implantar as reformas 
desejadas e conter a crise econômica.
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Temer terá de superar desafi os políticos 
para conter crise, dizem especialistas

Em mensagem no fi m de 2016, o presidente Michel 
Temer disse que 2017 será o ano em que o Brasil 
derrotará a crise. Ele afi rmou que o desafi o de seu 
governo será a recuperação dos empregos perdidos e o 
crescimento “sustentável e responsável” da economia

de Demóstenes Torres, que 
foi um senador que atacava 
a todos até descobrirem que 
ele estava envolvido”.

TSE
Outro desafi o será se o 

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) rejeitar as contas da 
chapa Dilma-Temer, eleita 
em 2014. Nos primeiros me-
ses do ano, o relator do pro-
cesso que pede a cassação 
da chapa, ministro Herman 
Benjamin, deve concluir o 
voto após analisar as perícias 
contábeis e os depoimentos 
das testemunhas. “Claro que 
tem [a questão da] inter-
pretação do jogo político, 
que pode adiar ou adiantar o processo no TSE. Na minha 
avaliação, pode adiantar se Temer não conseguir retomar 
a atividade econômica e se a Lava Jato continuar pegando 
personagens à sua volta. Isso pode acelerar o julgamento. 
E pode adiar se houver sinais de recuperação da economia, 
se seus aliados conseguirem se defender”, diz o cientista 
político Antônio Testa.

“É difícil fazer previsões em um cenário como o atual, em 
especial por conta dos riscos que um aprofundamento da 
Lava Jato pode ter para o governo Temer e por conta do 
julgamento das contas de campanha da chapa Dilma-Temer, 
o que pode, inclusive, resultar na cassação do atual presi-
dente”, disse o professor do Instituto de Ciência Política 
da UnB, Paulo César Nascimento.

PREVIDÊNCIA
Paulo avalia que 2017 será um ano de “remédios amargos, 

de crescimento muito baixo e de reformas dolorosas”. “Não 
tem outro jeito: o Brasil terá de passar por isso para, em 

2018, respaldado pelas eleições e com o apoio do Congresso, 
algo melhorar”, acrescentou. Um dos primeiros desafi os de 
Temer é o de aprovar a Reforma da Previdência. Com uma 
base forte no Congresso. A reforma precisa ser aprovada 
em duas votações nos plenários de cada Casa.

Alguns pontos da proposta já causaram divergências – 
como a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria; 25 
anos como tempo mínimo de contribuição; e a expectativa 
de que sejam necessários 49 anos de contribuição para se 
atingir a aposentadoria integral – e devem difi cultar o ca-
minho para a aprovação do texto. A proposta foi criticada 
por entidades sindicais de trabalhadores, entre elas a Força 
Sindical, que tem como liderança o deputado Paulinho da 
Força (SD-SP), aliado do governo. Para Antônio Flávio Testa, 
a reforma sofrerá resistência dos trabalhadores e Temer 
precisará usar toda a bagagem e habilidade política para 
driblá-la. Na avaliação do cientista político, o presidente 
deve pedir o apoio da população.

O cientista político Cláudio Couto também afi rma que a 
aprovação das reformas propostas será dífi cil. “Não será 
um ano fácil para o governo porque a agenda apresentada 
é muito pesada em termos de reforma. Temer disse que 
quer ser um presidente reformista, mas a gente sabe que 
fazer reforma não é coisa simples até porque costuma 
despertar resistências”, disse o cientista político da FGV, 

destacando a habilidade política do presidente e de vários 
de seus auxiliares. 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO
Para Testa, outros projetos que tramitam no Congresso 

não devem encontrar tantos problemas para serem aprova-
dos, como, segundo ele, a medida provisória da reforma do 
ensino médio, que já passou pela Câmara e precisa agora 
ser analisada pelos senadores. As mudanças motivaram 
ocupações de centenas de escolas pelo país por estudantes, 
que criticaram a forma como a proposta foi enviada aos par-
lamentares. Diante das críticas, o presidente da República 
chegou a dizer que o importante foi estimular o debate sobre 
o assunto, e não faz questão de que o texto aprovado seja 
o da MP, desde que as mudanças sejam aprovadas.

PSDB
Já com relação ao PSDB, principal partido aliado de Te-

mer, Testa, acredita que a legenda fará o “máximo esforço 
para ocupar mais espaços estratégicos no governo". “A 
tendência é eles fi carem com Temer, como já falaram, até 
viabilizarem um tucano como candidato à Presidência da 
República. Mas vão empurrar isso até o momento em que o 
governo Temer, na visão deles, fi car inviável”. Para Cláudio 
Couto, o governo Temer e o PSDB têm afi nidades e é in-
teressante aos tucanos que o governo faça agora reformas 
impopulares, antes da próxima eleição presidencial quando 
o PSDB deve apresentar candidato ao cargo.

Na avaliação de Couto, apesar de pesquisas apontarem baixa 
popularidade de Temer, o que poderia colocar em risco o 
apoio do PSDB é se ocorrerem mobilizações e manifestações 
públicas contrárias ao atual governo. “Não gostar do governo 
é uma coisa. [Desgostar dele, a ponto de] motivar a população 
a se mobilizar contra ele é outra. O governo Temer, até o 
momento, não parece correr esse risco” (ABr).
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Já com relação ao PSDB, principal partido aliado de Temer, Testa, acredita que a legenda fará
o “máximo esforço para ocupar mais espaços estratégicos no governo".
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News@TI
Empresas com 3 funcionários devem ter 
Certifi cado Digital 

@A partir deste mês, as empresas do Simples Nacional que 
possuem mais de 3 funcionários deverão usar o Certifi cado 

Digital ICP-Brasil para a entrega da GFIP e do eSocial, conforme 
a resolução CGSN nº 125, publicada no Diário Ofi cial da União, 
que já enquadrou também as companhias com mais de 10, 8 e 5 
funcionários. O empregador que ainda não tem Certifi cado Digital 
e vai comprá-lo para atender a normativa pode fi car tranquilo, pois 
ele pode ser usado para outras aplicações, como explica Leonardo 
Gonçalves, diretor de varejo e canais da Certisign. "O Certifi cado 
Digital pode ser usado para assinar documentos com validade 
jurídica, sem caneta e papel; acessar o internet banking; entre 
outras aplicações" (www.certisign.com.br). 

Looke está com nova cara e selo "Vídeo Club"

@O Looke está de cara nova. A plataforma de streaming de vídeos 
está com um novo layout, muito mais moderno e intuitivo para 

seus usuários. Por enquanto, a novidade está disponível no site, nas 
SmartTVs e aparelhos Android, mas em breve todas as plataformas 
terão acesso à nova versão. A grande sacada que está por trás é a 
criação do selo Vídeo Club, que sinaliza os conteúdos disponíveis 
para os assinantes da ferramenta. O Looke é uma plataforma 100% 
brasileira de vídeos on demand, que dá a maior possibilidade de 
escolha para seus usuários. É possível escolher entre uma grande 
variedade de lançamentos, fi lmes, séries, shows, documentários, 
conteúdos educativos e infantis. Além disso, o usuário ainda tem a 
opção de escolher como quer assistir o seu fi lme:  com apenas o ca-
dastro gratuito é possível alugar ou comprar os fi lmes e ainda se tem 
a opção de se tornar membro do Vídeo Club, o plano de assinatura 
que dá acesso a milhares de conteúdos sem custo adicional. O selo 
Vídeo Club identifi ca todos os conteúdos que entram no pacote de 
assinatura, facilitando a visualização e escolha dos títulos. Os clientes 
que optam por assinar o Video Club têm a sua disposição mais de 
milhares de vídeos que podem ser acessados quantas vezes quiser, 
sem nenhum custo adicional (http://www.looke.com.br/). 

Inovação: a melhor 
solução para

inspirar seu time

Entro e vejo todo o time 

aguardando o início 

da reunião. Missão: 

inspirar todos na sala 

para que tenham a 

motivação, energia 

e foco para atingir 

os resultados. Como? 

Explico por 25 minutos 

nossa estratégia, dados 

históricos, dados 

de mercado, como 

atingiremos nossas 

metas. Finalizo com um 

“teamwork é importante 

e nós venceremos”. 

Ufa, missão cumprida. 

Hum...será?

Pela linguagem corporal 
leio que o ponto alto de 
“inspiração” foi quando 

o café chegou na sala...nada 
positivo. 

Mas o que saiu errado? Isto 
sempre funcionou! Sim, 10 
anos atrás produzir um bom 
powerpoint com algum conte-
údo já era uma inovação.

Agora, pare um momento. 
Vamos voltar e tentar nova-
mente.

Entro e vejo todo o time. 
Começo explicando o motivo 
de estarmos ali, abro uma caixa 
e mostro nosso produto, “carro 
chefe” de vendas, colocando-o 
gentilmente em uma lata de 
lixo que possui uma placa 
“expira em 12 meses”. Motivo? 
Com a transformação digital, 
modelos disruptivos e startups 
surgindo todos os dias, nosso 
produto - motivo de orgulho 
e metas batidas todos os tri-
mestres - vai simplesmente 
tornar-se obsoleto. 

Bom, agora que tenho aten-
ção de todos, precisamos 
inovar, e criar o novo produto 
“carro chefe” da era digital. 
Abro a segunda caixa, onde 
temos uma ideia do que será 
esta inovação. Demonstramos, 
real-time, o novo produto 
obtendo dados da internet, 
utilizando dados do nosso 
sistema de gestão interno e, 
como exemplo, fazemos com 
que 3 ou 4 smartphones de 
pessoas presentes na sala, 
de forma aleatória, receba 
insights sobre novos negócios 
que podem desenvolver com 
seus clientes, usando esta nova 
solução (afi nal não teremos 
foco no produto, mas sim na 
experiência do cliente).

Olho agora para toda a sala, 
e vejo rostos imaginando este 
novo futuro, perguntando “mas 
por que não incluir também 
esta possibilidade nesta nova 

solução, afi nal o cliente se 
surpreenderá com isto”. Ouço 
comentários como “Puxa, meu 
cliente vai se surpreender com 
isto”. Vejo pessoas realmente 
engajadas neste novo futuro 
que estamos criando, um 
futuro de Inovação, de um 
modelo de negócio disruptivo, 
um futuro que caminhe para a 
Transformação Digital.

E fi nalmente sinto que o time 
está realmente inspirado e jun-
to comigo nos primeiros passos 
deste “novo futuro digital”.

Na era da digitalização, da 
Internet, do mundo online, 
não existe mais espaço para 
explicar uma idéia, um pro-
duto ou solução. O que o novo 
mundo anseia é por EXPERI-
MENTAR.

Quer testar este modelo? 
Use o UBER. Como foi a sua 
primeira experiência? Arrisco 
dizer que você não conhecia 
bem até experimentar. Outro 
teste? Deguste uma pizza feita 
em uma impressora 3D (uma 
pizza com sabores e formato 
defi nidos por você, na hora).

Recomendo que busque a 
inspiração do seu time usando 
a inovação para despertar esta 
experimentação e curiosidade. 
Criar um protótipo nunca 
foi tão fácil, rápido e barato. 
Experimentar uma ideia em 
5 minutos vai criar um efeito 
inesquecível, muito diferente 
de uma apresentação de 40 
minutos em powerpoint, além 
de acelerar o aprendizado e 
despertar interesse. Fazer seu 
time experimentar esta ideia 
provocará emoções, insights 
e eventualmente novas inova-
ções em cima da ideia original. 
Tenha um propósito de negócio 
para a sua inovação. Inovação 
por inovação é só custo e per-
da de tempo, não faz sentido. 
Deve existir um propósito de 
negócio claro com ganhos – 
tangíveis ou intangíveis – para 
sua empresa ou instituição.

Não vista a carapuça de que 
sua empresa é conservadora, 
com um modelo de negócios 
que não vai mudar, com cabe-
ças “antigas” demais.

Como verdadeiros líderes, 
vamos Inspirar através da Ino-
vação. Promover experiências 
com um propósito de negócio. 
E com isto seremos agentes 
de inovação, começando uma 
faísca de algo que pode ser 
tornar muito maior dentro da 
sua empresa. Quem sabe, ser 
a principal fonte de receita 
dela nos próximos anos (ou 
meses?).

Pronto para inspirar?

(*) É Vice Presidente Senior para 
Inovação e Plataforma Digital

da SAP Brasil.

Orlando Cintra (*)

O aplicativo FalaFreud, 
lançado em outubro deste 
ano e que oferece sessões de 
terapia por meio da internet, 
já mostra que o novo formato 
de se buscar e vivenciar o 
processo terapêutico con-
seguiu conectar as pessoas 
que necessitam de ajuda 
com terapeutas capacitados a 
ajudá-las. Segundo dados do 
aplicativo - que espera atingir 
a marca de 150 mil usuários em um ano – 24% dos pacientes que 
buscam a terapia sentem vergonha de conversar pessoalmente 
com um profi ssional, enquanto 18% procuraram o aplicativo 
por estarem sempre online. 

Também 24% nunca fi zeram terapia e gostariam de começar, 
enquanto apenas 6% preferiram a terapia online por possuírem 
algum tipo de pânico ou fobia que não os permitem sair de 
casa. 

Já em relação aos motivos que levaram os usuários a procurar 

ajuda terapêutica por meio do 
FalaFreud, angústia, tristeza, 
esgotamento emocional e 
problemas no relacionamento 
aparecem entre as justifi ca-
tivas. “Stress e pressão no 
trabalho também aparecem 
como motivos da busca pela 
terapia”, diz Yuri Faber, cria-
dor do app. “São 28% dos 
pacientes com problemas 
no relacionamento ou com a 

família”, completa.
A maioria dos usuários ainda se encontra em São Paulo: 33%. 

11% são do Rio de Janeiro, 9% de Minas Gerais, 6% da Bahia, 5% 
do Ceará e 35% espalhados entre os outros Estados. A minoria 
dos pacientes são homens: 22%, ante 78% mulheres.

Para quem está fora do Brasil, o aplicativo surge como solu-
ção na busca pelo processo terapêutico a distância. Entre os 
usuários do FalaFreud, existem cadastros dos Estados Unidos, 
Alemanha, Suíça, Inglaterra e mais 32 países.

Vergonha, praticidade ou distância – por que as 
pessoas estão buscando terapia por aplicativo?

Jovens são cerca de 43% mais propensos a desenvolver obe-
sidade em comparação com adolescentes que não passam 
tanto tempo nesses dispositivos.

 
Pesquisas demonstram que quando as crianças assistem TV em 

excesso, seu risco de desenvolver obesidade aumenta bastante. 
No entanto, cada vez mais o tempo gasto em frente a uma tela 
vem de outros dispositivos, tais como tablets e smartphones, 
e o impacto desses dispositivos ainda não foi investigado com 
tanta profundidade. Em um novo estudo programado para ser 
publicado no periódico The Journal of Pediatrics da Elsevier, 
pesquisadores descobriram que as crianças que relatam passar 
mais tempo em dispositivos de tela e assistindo TV, desenvolvem 
comportamentos que podem levar à obesidade. 

 
A Dr. Erica L. Kenney e o Dr. Steven L. Gortmaker da Harvard 

T.H. School of Public Health estudaram os dados das ondas de 
2013 e 2015 do Sistema de Vigilância do Comportamento de Risco 
da Juventude, que incluiu 24.800 adolescentes do 9º ao 12º ano 
de ensino. A pesquisa reuniu dados sobre os seguintes fatores: 
horas passadas em dispositivos de tela (incluindo smartphones, 
tablets, computadores e videogames) e assistindo TV, horas de 
sono em uma noite comum durante o ano letivo, número de 
bebidas adoçadas com açúcar consumidas nos últimos 7 dias e 
frequência de prática de atividades físicas (pelo menos 60 minutos 
por dia) nos últimos 7 dias.

 

Smartphones, tablets e os 
adolescentes: pequenos 

tamanhos, grandes problemas?
Pesquisadores descobriram que os adolescentes que passam mais de 5 horas por dia em dispositivos 
de tela apresentam-se duas vezes mais propensos a ingerir bebidas açucaradas todos os dias, além de 
não dormirem e nem praticarem atividades físicas o sufi ciente

Os pesquisadores descobriram que quase 20% dos adolescentes 
americanos passaram mais de 5 horas por dia em smartphones, 
tablets, computadores e videogames, contra apenas 8% que 
assistem mais de 5 horas de TV por dia. Assistir TV em excesso 
continuou sendo associado a obesidade e má alimentação entre 
os adolescentes. No entanto, os pesquisadores também descobri-
ram que os adolescentes que passam mais de 5 horas por dia em 
dispositivos de tela apresentam-se duas vezes mais propensos a 
ingerir bebidas açucaradas todos os dias, além de não dormirem 
e nem praticarem atividades físicas o sufi ciente, e também se 
mostram cerca de 43% mais propensos a desenvolver obesidade 
em comparação com adolescentes que não passam tanto tempo 
nesses dispositivos. 

 
Embora este estudo não possa concluir defi nitivamente que 

o uso de dispositivos de tela esteja causando índices mais ele-
vados de obesidade, os resultados certamente são motivo de 
preocupação. De acordo com a Dra. Kenney: “Este estudo su-
gere que limitar o envolvimento de crianças e adolescentes com 
outros dispositivos de tela pode ser tão importante para a saúde 
quanto limitar o tempo de televisão”. Até que mais pesquisas 
sejam realizadas, os clínicos pretendem incentivar as famílias a 
estabelecer limites tanto para o uso da televisão quanto para os 
demais dispositivos de tela.

Nos últimos anos, tomadas e interruptores tornaram-se mais 
do que apenas itens funcionais em reformas e construções. Eles 
passaram a integrar a lista de artigos para a decoração de um 
ambiente. 

Eles estão cada vez mais modernos e sofi sticados, com opções 
diferenciadas em tamanhos, cores, desenhos e texturas, propor-
cionando um toque a mais em cada cômodo.

Para quem quer inovar, é importante observar alguns detalhes 
na hora da compra. Acompanhe algumas dicas da Reymaster 
Materiais Elétricos na hora de escolher estes produtos para a 
casa.
1. Segurança e Qualidade devem vir em primeiro lugar. 

Então, opte por fabricantes com tempo de mercado, que 
ofereçam garantia e peças de reposição;

2.Compre o produto correto para cada função: observe 
quando interruptores paralelos forem necessários e evite 
colocar tomadas de 10 A em locais que requeiram produtos 
de 20 A. Na empolgação pela mudança, é comum errar nesta 
escolha. 

3. Para dar harmonia ao ambiente, leve em conta as cores 

das paredes, portas e rodapés. Em paredes de cores es-
curas, opte por acabamentos em tons parecidos, e nas mais 
claras, por interruptores mais discretos.

4. Se há dúvida opte pelo branco. O modelo básico e branco 
está disponível em quase todas as marcas. Di¬¬fi ¬¬cilmente 
se erra com essa escolha.

5. Se a intenção é diversifi car os ambientes, ok. Porém 
tome o cuidado de utilizar um único modelo em cada cômodo 
para que não haja excesso de cores e texturas e a decoração 
fi que poluída.

Sete dicas para acertar na escolha de 
interruptores e tomadas

6. Com o auxílio de um profi ssional de elétrica, preveja 

a quantidade de interruptores que irá utilizar para 

não sobrecarregar a fi ação elétrica. Em geral, esses 
itens devem ser instalados próximos das portas, pias e ban-
cadas de trabalho (no caso de banheiros, cozinhas e áreas 
de serviço). 

7. Juntamente com o especialista, desenvolva também um 
prognóstico de aparelhos que irá utilizar de forma e em locais 
esporádicos, como aspirador de pó e aquecedores.

A JumpEducation promoverá nos dias 27 e 
28 de janeiro 2017 o Training Program sobre 
Planejamento de Comunicação em Meios 
Digitais.

O que você precisa conhecer sobre o cardá-
pio de opções digitais? Das soluções web mais 
clássicas às experiências inovadoras, incluindo 
mídias sociais, mobile marketing, formas de 

conteúdo colaborativo e outras tendências que 
já são realidade. Cases bem-sucedidos e como 
foram construídos.

Como planejar sua ação, passo a passo, tendo 
em vista os objetivos estratégicos, as metas de 
campanhas e os resultados que sua empresa 
quer atingir.

Como medir tudo isso, quais ferramentas 

usar, como selecionar o que fazer, com bastante 
ou pouca verba.

Um único curso que discute os principais 
processos de decisão no planejamento de ações 
de comunicação digital (http://www.jumpedu-
cation.com.br/hotsite/certifi cate/programa.p
hp?cod=930&key=2ba52f95de3fb09ac0b7c6
3cae5238ca).

Planejamento de Comunicação em Meios Digitais
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Esta quinta, o oitavo dia da lunação é bom para pessoas idosas e doentes, mas é impróprio para coisas arriscadas 

ou perigosas. Lua faz aspectos negativos com Urano e Júpiter que tendem a nos deixar inquietos e incomodados, 

porém mesmo assim podemos encontrar estabilidade. A Lua em bom aspecto com Saturno aumenta a segurança 

apesar das difi culdades. A tarde será positiva para conversar e colocar as nossas novas ideias. A Lua em aspecto 

positivo com Mercúrio traz equilíbrio entre razão e emoção. No início da noite a Lua ingressa em Touro e o astral 

fi cará tranquilo. A Lua em harmonia com Vênus facilita as relações sociais e amorosas no fi nal do dia.
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Agindo de forma mais prática com 
a Lua em Touro anoite, terá algum 
benefício imediato nesta quinta. 
Verá de uma forma mais ampla o 
que deve viver neste ano. O fi nal 
da noite e a madrugada de sexta 
darão ânimos elevados devido ao 
bom aspecto da Lua com Júpiter. 
78/578 – Vermelho.

Precisa manter suas emoções sobe 
controle diante da facilidade para se 
melindrar. É também aconselhável 
adiar compromissos importantes 
no setor fi nanceiro e as assinaturas 
que levem a obrigações. Em breve 
aquilo que a perturba irá se acalmar 
e terminar. 67/467 – Azul.

Elimine aquilo que não for mais 
útil, livre-se do que não serve mais 
entre seus bens e objetos pessoais. 
Doe ou ajude alguém com o que 
não precisa e não usa mais. À noite, 
um aspecto da Lua com Vênus, dá 
uma boa concentração e melhora as 
percepções, além das aparências. 
71/771 – Amarelo.

Com a Lua em Touro a noite terá 
um pouco mais de calma e um bom 
senso prático nas atividades. Evite 
atritos devido ao desgaste que isto 
provoca para sua imagem perante 
os outros. As atitudes egoístas 
afastam as pessoas e o levam a fi car 
só. 44/344 – Branco.

Conte com a ajuda de pessoas ami-
gas para suas realizações, desejos e 
ambições se realizarem. Deve adiar 
compromissos importantes no setor 
fi nanceiro e tudo que comprometa. 
É tempo de desenvolver seu lado 
mais amável nas relações afetivas. 
56/256 – Amarelo. 

A Lua em aspecto positivo com 
Mercúrio traz equilíbrio entre razão 
e emoção. Precisa expandir seus re-
lacionamentos, fazer novos amigos e 
conhecer ambientes diferentes será 
melhor. As relações sentimentais 
fi cam mais fi rmes, podendo viver 
bons momentos na vida sexual. 
55/355 – Verde.

É aconselhável adiar compromissos e 
tudo que leve a obrigações de longo 
prazo ou até a implantação de mudan-
ças acentuadas. Muita afetividade no 
relacionamento amoroso. Isso torna 
o senso prático nas atividades e a 
concentração ótimos nesta quinta-
feira. 34/234 – Verde.

Lua em Touro ajuda a manter a 
calma e o senso prático na tarde 
desta quinta, seu dia favorável da 
semana. A tarde mantenha a roti-
na sem inovações e a noite estará 
mais sociável e disposto. Qualquer 
problema será resolvido neste seu 
dia favorável da semana se agir. 
60/460 – Azul.

Com a Lua em Touro no fi nal do dia, 
estará mais prático e concentrado no 
que importante logo mais à tarde, 
agindo de forma séria e sábia. A 
Lua em bom aspecto com Saturno 
aumenta a segurança apesar das 
difi culdades. Noite positiva para 
conversar e colocar as nossas novas 
ideias. 63/563 – Marrom.

Lua faz aspectos negativos com Ura-
no e Júpiter que tendem a nos deixar 
inquietos e incomodados, porém 
mesmo assim podemos encontrar 
estabilidade. Um bom discerni-
mento emocional, mas fragilidade e 
melindre podem atrapalhar e tirar a 
boa disposição para novos contatos. 
67/667 – Azul.

Precisa evitar o início de qualquer 
projeto de algum risco. A Lua em 
Touro a noite o leva a pensar com 
mais seriedade visando melhorar a 
situação profi ssional.  Nas relações 
afetivas o carinho estimula à sensu-
alidade levando a relacionamentos 
duradouros. 33/233 – Cinza

Com a Lua indo para o signo de Touro 
a noite prepare-se para mostrar sua 
amabilidade nas relações. Há neces-
sidade de maturidade emocional 
para todo o dia, saber o que se deve 
fazer, sem infantilidade. Aproveite e 
faça uma revisão de suas condições, 
sem iludir-se. 21/821 – Lilás.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 05 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Tarcila, São João 
Neuman, Santa Emiliana, São Eduardo e São Simeão Estilita. Dia dos 

Gênios da Humanidade, cuja virtude são os desafi os. Hoje aniversa-
ria o rei da Espanha Juan Carlos de Borbón que chega aos 80 anos, a 
atriz Diane Keaton que nasceu em 1946, o cantor Marilyn Manson que 
completa 48 anos e a atriz Julia Almeida que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é carismático, muito dedicado e 
com senso de seus objetivos. Boa aparência e originalidade ao vestir-se. 
Também é prático e realista ao enfrentar os desafi os da vida. É também 
sempre muito desconfi ado dos motivos e intenções das pessoas. Por 
isso, perde chance de relacionar-se com pessoas úteis que poderia 
ajudá-lo a impulsionar seus planos e ajudar a realizá-los. Tende a ser 
muito prudente em tudo, até mesmo nas pequenas tarefas. Sendo lento 
e metódico, jamais desiste dos seus ideais, até alcançá-los.

Simpatias que funcionam
Obter sorte e harmonia no lar? Durante 1 mês, nas 
manhãs de quarta-feira, jogue 1 pitada de sal grosso em 
cada cômodo de sua casa, mas não deixe que ninguém veja. 
Enquanto isso, mentalize que está neutralizando todas as 
energias negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pedindo 
proteção e sorte para a sua família. Varra o sal grosso nas 
manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Ama-
rela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: ad-
versidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

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

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Uma carta escrita pelos índios 
guarani kaiwoá, em 2012, despertou 
o interesse do diretor Fernando 
Nicolau para a condição indígena no 
país

No texto, pediam que sua morte fosse 
decretada, em vez de tirarem sua terra. 
Sensibilizado, convidou o dramaturgo 

Fernando Marques e a atriz Adassa Martins para 
mergulharem numa densa pesquisa. Juntos, 
iniciaram o processo de criação do monólogo 
“Se Eu Fosse Iracema”, que estreia dia 13 de 
janeiro. A peça propõe um olhar sobre o universo 
indígena brasileiro, transitando entre a tradição 
e a sua situação atual. 

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, tel. 3340-2000. Sextas 
às 21h30 e sábados às 19h30 e domingos às 18h30. Ingressos: R4 20 
e R$ 10 (meia). Até 12/02.

Após recesso de fi nal de 
ano, a exposição As Cores do 
Sagrado, do artista Carybé 
reabre esta semana. A cura-
doria está a cargo da fi lha do 
artista, Solange Bernabó. No 
total, são 50 obras do artista 
que tem como principal fonte 
de inspiração as tradições do 
candomblé. A seleção buscou 
privilegiar a sintonia entre 

técnica e fases do artista. As 
imagens presentes na exposi-
ção foram produzidas ao longo 
de 30 anos de pesquisas, entre 
1950 e 1980, e são registros de 
vivências pessoais do artista 
nos terreiros de candomblé 
que frequentava. 

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Pra-
ça da Sé, 111, Centro. De terça a domingo 
das 9h às 19h. Entrada franca.

“Se Eu Fosse Iracema”

SEMEADURA: Portanto comerão do fruto do seu procedimento e 
dos seus próprios conselhos fartarão. Pv. 1:31. Pela qualidade dos 
grãos que semeias, conheceremos o sabor do fruto do teu plantio. 
Na hora da semeadura é conveniente lembrar do alimento que te 
convém. As idéias que alimentas no convívio interno são sementes 
de luz ou de trevas que podes plantar na lavoura mental do teu 
próximo. Cuida ao falar aos outros porque os teus pensamentos 
retornarão imantados de todos aqueles com os quais se afi nizam. 
A sementeira fala muito alto ao semeador. Sê o chão mental do 
teu irmão somente naquilo que tens em ti. O tempo e o progresso 
dar-te-ão a força da seleção, para que possas plantar grãos de luz 
nos corações carentes de paz. Enquanto não saíres da indagação 
fi losófi ca, a dúvida não te deixará. A vivência da verdade estabiliza 
a alma para uma serenidade imperturbável. Os conselhos ofertados 
aos outros, exigir-te-ão os mesmos procedimentos. Admira um 
milharal em imensos campos, embelezando a natureza e percebe 
que foram grãos do mesmo milho entregues à fertilidade do solo. 
Se queres admirar idéias ilustres, pensamentos superiores, páginas 
iluminadas - planta as sementes da sabedoria e do amor; elas te 
retornarão com frutos  enriquecidos. O egoísmo é o teu próprio 
inimigo porque te impede de viver feliz. O desprendimento é 
capaz de levar a alma à abundância por fazer parte integrante 
do reino de luz. Faze alguma coisa pelos outros, onde a vida te 
situou. A tua capacidade é imensurável no campo de ajudar, em-
bora não o percebas. O teu coração bate  usando energia divina 
cedida por Deus, assim como os teus pensamentos nascem da 
mente pelos arcanos do Senhor. A vida é uma troca incessante 
de forças que desconhecem exigências, pelo amor que circula 
livremente no infi nito. (De "Gotas de Fé", de João Nunes Maia, 
pelo Espírito Carlos)

André Neves é um dos 

principais nomes da literatura 

infantil contemporânea.

“Literatura infantil para além 
do livro”. O que isso quer dizer? 
Para o escritor e ilustrador 
André Neves, é o caminho para 
ampliar a ideia que a maior parte 
das pessoas têm do que é “livro 
infantil”. Afi nal, livros infantis 
são só para as crianças? Imagem 
também é literatura? Com essas 
e outras interrogações para 
provocar acontece a exposição 
“Nuno e as coisas incríveis. O 
título da mostra é o próprio 
nome do livro.

Serviço: Livraria NoveSete, R. França 
Pinto, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. De 
segunda a sábado dàs 10h às 18h. Entrada 
franca. Até 30/01.
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Literatura infantilSagrado

Obra da exposição

“As Cores do Sagrado”, do artista Carybé.

Reprodução

“Bruta Flor”
Intolerância e homofobia marcam “Bruta Flor”, na trama, os atores 

mergulharam sem rede de proteção em um texto denso que trata da 
homofobia internalizada e sua possível consequência trágica. A dra-
maturgia aborda o relacionamento de dois homens, Lucas e Miguel 
que se encontram presos em um lugar desconhecido e começam a 
relembrar a trajetória deles, desde a adolescência.

Serviço: Teatro Viga Espaço Cênico. Rua Capote Valente, 1323 – Pinheiros (ao lado 
da Estação Sumaré do metro linha verde). De 18 de janeiro a 23 de fevereiro - Quartas 
e Quintas às 21h. Ingressos: R$70,00 e $35,00 (meia entrada)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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: ANDRÉ LUIZ FREITAS DE SOUZA, solteiro, analista de sistemas, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 03/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Valter Silva de Souza e de Maria de Lourdes Souza. O pretendente: ALEXANDRE 
FELIPE BEZERRA DA SILVA, solteiro, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 05/02/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cleide 
Maria Bezerra da Silva.

O pretendente: BENITO DESIR, solteiro, azulegista, natural da Republica do Haiti, nascido 
em 02/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paul Mesilus Desir 
e de Gertrude Michel. A pretendente: ROSELINE ESTIME, solteira, vendedora, natural 
da Republica do Haiti, nascida em 15/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Thomas Estime e de Fanie Baptiste.

O pretendente: FELLIPE CARDOSO, solteiro, recepcionista, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 20/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson 
Manoel Cardoso e de Maria Romilda Moura Cardoso. A pretendente: BARBARA GOMES 
FLAUZINO, divorciada, orientadora de público, natural de São Paulo - SP, nascida em 
11/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Lei Flauzino e 
de Elisete Gomes Flauzino.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO, solteiro, analista de sistema, natural de 
Brasília - DF, nascido em 18/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Alceu Rodrigues Costa e de Judite Kasue Ribeiro Ita Costa. A pretendente: BRUNA DIAS 
PEREIRA, solteira, servidora pública, natural de Brasília - DF, nascida em 16/12/1991, 
residente e domiciliada em Planaltina, Brasília - DF, fi lha de Carlos José Pereira e de Leila 
Dias Soares. Obs.: Edital recebido do Cartório de Brasília - DF - 8º Ofício.

O pretendente: AUGUSTO BRESEGHELLO MEDEIROS DÓRIA, solteiro, gerente 
de TI, natural de Suzano - SP, nascido em 16/06/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Henrique Medeiros Dória e de Ana Maria Breseghello 
Dória. A pretendente: LUCIANA FIRMINO CUNHA, solteira, advogada, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 10/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Manuel Cunha Ferreira e de Lucia Firmino de Sousa.

A orientação de especialistas é que quem não tem dívidas deve 
planejar os gastos para passar por 2017 economizando um 
pouco a cada mês. E quem está no vermelho deve manter 

as contas atuais em dia e tentar renegociar as antigas.
Segundo o diretor executivo da Associação Nacional dos Exe-

cutivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), 
economista Roberto Vertamatti, as famílias precisam ter um 
forte controle e não fazer gastos eventuais muito grandes para 
não comprometer o resto do ano. “O ambiente [econômico do 
país] ainda difícil vai exigir mais das pessoas do que em anos 
anteriores. A minha perspectiva é que comece a melhorar no 
segundo semestre”, disse.

Para ele, uma boa parte do 13º salário deveria ajudar nesses 
gastos de início de ano, mas o brasileiro não se prepara e não 
consegue fazer reserva porque o volume de endividamento 
continua alto no país. Segundo Vertamatti, os gastos de início 
de ano podem representar de 20 a 25% das despesas totais de 
uma família de quatro pessoas durante o ano.

DESCONTO À VISTA - No caso do IPTU, do IPVA e despe-
sas escolares, o diretor da Anefac afi rmou que é mais vantajoso 
pagar tudo à vista, já que os descontos são atrativos e podem 
chegar a 20% para o IPVA e de 5% a 10% para o IPTU. Também 
é possível utilizar recursos da poupança para pagar à vista, já que 
os descontos são bem maiores que o rendimento da poupança: 
7% ao ano.

Entretanto, para Vertamatti, por causa do endividamento mé-
dio, a maioria da população opta pelo parcelamento das contas, 
o que não é um problema desde que pagas em dia. Ele alerta, 
entretanto, que fazer empréstimo para pagar as contas à vista 
não é uma boa ideia em função das altas taxas de juros. “A não 
ser que a pessoa não tenha nenhum recurso, nem para parcela, 
deve tomar o empréstimo com muita cautela, porque o custo 
é muito alto no Brasil”, disse. Para ele, o ideal seria as famílias 
fazerem reservas ao longo do ano. “No início, talvez seja difícil, 
mas a partir de março ou abril, qualquer reserva é interessante. 
Isso é muito importante e faz com que as pessoas economizem 
e evitem pagar juros”, explicou.

DÍVIDAS EM ATRASO - Para quem já está no vermelho, 
Vertamatti orienta procurar o fi nanciador para negociar a dívida e 
buscar melhores condições de parcelamento, podendo, inclusive, 
transferir a dívida para outra instituição fi nanceira. Ele alerta, 
entretanto, que é importante negociar por juros mais condizentes 
e que, aumentando o prazo de parcelamento, mesmo com uma 
prestação menor, os juros podem ser maiores. O mecanismo mais 
utilizado pelo brasileiro para pagamentos é o cartão de crédito, 
que não traz prejuízos para pagar uma compra parcelada em 
cinco ou seis vezes sem juros. 

“Caso entre na dívida do rotativo, é melhor que venda algum 
bem para quitar essa dívida ou até faça um empréstimo. Se tiver 
que pagar as prestações do cartão, os juros são proibitivos”, disse, 

O novo Código Comercial Bra-
sileiro, que há cinco anos tramita 
no Congresso e teve sua redação 
várias vezes alterada, está em 
vias de ser aprovado. Ele deve 
trazer inúmeras novidades para 
a relação entre as empresas, com 
refl exos sobre os consumidores 
fi nais. 

Quando aprovado, será possí-
vel constatar que a Certifi cação 
Digital já estará incorporada e 
será de enorme valia para facilitar 
a vida de empresas na comercia-
lização eletrônica, logística e as 
entregas seguras de bens e servi-
ços aos clientes, de forma segura 
e rápida. O novo código também 
permitirá com a certifi cação di-
gital oferecer um novo patamar 
jurídico das relações comerciais 
porque com o uso do certifi cado a 
materialidade e validade jurídica 
estão incorporados. A avaliação 
é do diretor-executivo da Asso-
ciação Nacional de Certifi cação 
Digital (ANCD), Antonio Sérgio 
Cangiano.

As discussões em torno do 
tema envolveram políticos, 
empresários, entidades de 
classe e profi ssionais do direito. 
Os contrários ao novo código 
alegam que haverá altos custos 
para as alterações do cotidiano 
das empresas. Para Cangiano, 
os avanços da Certificação 
poderão compensar boa parte 
desses custos, na medida em 
que hoje é possível de forma 
remota uma empresa assinar 
contratos, controlar estoques, 
estabelecer relacionamento 
com seus clientes, vender, 
tudo de modo virtual, a partir 
do uso do certifi cado digital. 
“As empresas poderão, com 
a disseminação do certifi cado 
digital, mitigar a fraude interna 
certifi cando seus funcionários e 
com isso provendo responsabi-
lidade jurídica aos seus atos em 
meio eletrônico”.

“Entendemos que essas mu-
danças são saudáveis, na me-
dida em que as relações entre 
empresas sofreram muitas mo-
difi cações ao longo dos anos. A 
internet se tem mostrado um 
meio e-comercial barato e que 
reduz custos e naturalmente as 
aplicações deverão passar por 
manutenções evolutivas, mas 
esse custo não é signifi cativo 
frente aos benefícios”, diz ele. O 
novo código superará em muito 
o e-commerce, porque fi xará o 

marco legal para todas as cadeias 
de comercialização e também 
envolverá o consumidor fi nal.

Entre as mudanças propostas 
está a aplicação do Código de De-
fesa do Consumidor às relações 
entre micro e pequenas empresas 
e as companhias de porte maior. 
Isso, por exemplo, é algo bastante 
esperado pelos segmentos de 
menor porte e teve apoio da 
Fiesp, pois evita a imposição de 
regras dos grandes em relação 
aos pequenos. Há também me-
didas de proteção relacionadas 
à fi scalização das empresas, que 
terão de ser comunicadas de atos 
nesse sentido com antecedência 
de 48 horas. Outro ponto é o fi m 
de fi scalizações simultâneas de 
vários órgãos, como Ministério 
do Trabalho e órgãos do meio 
ambiente, por exemplo.

“Todos os pontos nos mostram 
que a Certifi cação Digital terá 
fundamental papel nesse novo 
redesenho das formas de atuação 
das empresas. É preciso que todas 
passem a explorar a certifi cação 
como um aliado nesse processo, 
em toda a potencialidade que ele 
permite. Desta maneira, a adap-
tação se tornará mais simples 
e fácil, a viabilidade fi nanceira 
mostrará enorme benefício para 
a sustentabilidade dos negócios”, 
destaca Cangiano.

A Certifi cação Digital pode 
permitir múltiplas utilizações, 
desde o simples envio de um 
email a uma autorização fi nan-
ceira mais complexa. Com ela 
é possível inibir a realização de 
atos ilícitos, pois qualquer ato 
suspeito pode ser verificado 
imediatamente e identifi cada 
a autoria, o que mitiga fraudes 
internas e externas. Isso torna 
a empresa 100% dentro dos 
padrões de atuação estipulados 
pelo novo Código. 

É importante observar que 
o Brasil está entrando numa 
nova fase. Há um novo universo 
comercial, sem dúvida, mas há 
também muitas preocupações 
com riscos e compliance. E o 
Certifi cação Digital, que há pouco 
também passou a contar com a 
biometria, garante a saúde da em-
presa nesse sentido, além de ter 
validade jurídica, não repúdio de 
autoria, e facilitar as operações, é 
sustentável e reduz custos.

Fonte e mais informações: As-
sociação Nacional de Certifi cação 
Digital (ANCD).

As festas de fi m de ano acabaram e deix-
aram de lembrança alguns quilos a mais. 
Mas pensando pelo lado positivo, a chegada 
de um novo ano é a ocasião perfeita para 
realizar novas metas, como começar a 
praticar exercício. Na Itália, cerca de 60% 
da população não faz atividades físicas 
regularmente, e somente um em cada três 
cidadãos pode ser considerado “ativo”. 

A pesquisa, realizada pelo instituto Passi 
(Progressos das Empresas Sanitárias para 
a Saúde na Itália), ainda revelou que 35,2% 
da população é parcialmente ativa (que 
pratica algum esporte ou exercício peri-
odicamente), e 32% é sedentária. Entre 
os adultos, esse percentual passa de 50%. 
Por isso, especialistas da Associação Fit-
ness Industry listaram 10 conselhos para 
praticar exercícios físicos:
 1) Objetivos - Estabeleça tempos 

breves e objetivos alcançáveis - É 
sempre mais satisfatório atingir a 
meta, ainda que seja fácil, do que não 
atingi-la. Dizer a seus amigos e sua 
família quais são seus objetivos é um 
bom modo de manter a motivação e 
focar no desempenho.

Economista diz que 
famílias devem planejar 

para manter contas em dia
Passadas as férias e as festas, janeiro é o mês em que o consumidor costuma receber outras contas 
que pesam no orçamento nessa época do ano: IPVA, IPTU e gastos escolares são as principais delas

explicando que os juros com o cartão de crédito ou o cheque es-
pecial são altíssimos. O empréstimo rotativo do cartão de crédito 
é assumido automaticamente quando o consumidor paga apenas 
o valor mínimo da fatura. Os juros do rotativo do cartão situam-se 
hoje perto de 480% ao ano.

PASSO A PASSO - O site Meu Bolso Feliz, do Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC Brasil - elaborou um passo a passo 
para começar 2017 com as contas em dia:

1º passo: balanço geral - Fazer o controle mensal do orça-
mento, no papel, em uma planilha no computador ou até mesmo 
usando um aplicativo. Isso signifi ca fazer um balanço, avaliar o 
que fez de certo e de errado no ano que passou e começar um 
planejamento fi nanceiro para o ano que chega. Neste processo, 
pergunte-se: Quais foram seus principais gastos? Quais as suas 
despesas e contas fi xas? Tem dívidas com juros? Quanto sobra 
mensalmente do seu salário e para onde está indo esse dinheiro? 
Avalie em que pode economizar, especialmente considerando que 
enfrentará despesas extras no começo do ano.

2º passo: o que vem pela frente - Anotar os gastos previstos 
ao longo do ano. Liste as despesas e contas que terá, junto com o 
prazo para pagar cada uma. Coloque-as junto com as outras des-
pesas já listadas. Exemplo: despesas fi xas (aluguel, condomínio, 
luz, telefone), outras despesas (impostos, matrícula e material 
escolar), dívidas (empréstimos, compras parceladas).

3º passo: defi na como pagará tudo - Você terá como arcar com 
tudo? Se a resposta for negativa, deve já estabelecer um plano 
de ação. A primeira delas é avaliar onde economizar. Mesmo com 
os cortes necessários ainda faltará dinheiro? Veja quais contas 
que, caso não sejam pagas no prazo, resultam em juros altos ou 
em corte de serviços. Essas despesas devem ser prioridade. Caso 
possa parcelar e opte por essa alternativa, lembre-se de planejar 
para arcar com as parcelas nos meses seguintes!

4º passo: planeje-se para grandes projetos - Uma viagem, um 
curso, um casamento ou festa de 15 anos, são alguns exemplos 
de grandes projetos que demandam planejamento fi nanceiro 
porque geralmente exigem um montante maior de dinheiro. Se 
você não for juntando aos poucos para bancá-los pode se ver com 
o orçamento totalmente desequilibrado e, pior, com dívidas.

5º passo: mantenha-se na linha - Por fi m, procure manter sua 
planilha, aplicativo ou agenda fi nanceira atualizada, anotando 
todas as suas entradas e saídas. Dessa forma, saberá exatamente 
para onde está indo o seu dinheiro e pode, se necessário, ajustar 
gastos. Este passo é especialmente importante para quem possui 
dívidas e está pagando juros, afi nal, para conseguir juntar dinheiro 
para quitá-las, é fundamental acompanhar seu dinheiro bem de 
perto (ABr).

Especialistas dão conselhos para 
entrar em forma após festas

 2) Amigos - Treine com um amigo, 
assim os exercícios serão mais di-
vertidos e estimulantes.

 3) Tênis - Invista nos sapatos ad-
equados para a atividade física. É 
o equipamento mais importante de 
quase todos os esportes, já que são 
os pés que suportam todo o peso e 
os esforços do corpo. Por isso, um 
bom par de tênis é essencial para 
evitar contusões.

 4) Hidratação - Beba grandes quan-
tidades de água. Durante o treina-
mento, o corpo sua e se desidrata, por 
isso é importante repor os líquidos 
perdidos durante e depois dos exer-
cícios físicos.

 5) Diversão - Escolha uma modalidade 
que considere agradável. Existem 
inúmeras atividades: musculação, 
dança, natação, futebol, tênis, etc. 
Se divertir durante o treino é uma 

motivação para continuar.
 6) Diário - Anote todos os treinos em 

uma agenda e organize os exercícios 
da semana com antecedência. Isso 
ajuda a trabalhar os músculos de 
forma mais equilibrada.

 7) Realidade - Seja realista. Não tente 
fazer muito e de uma só vez. As ativi-
dades físicas devem ser evoluídas 
gradualmente.

 8) Profi ssionais - Procure um profi s-
sional da área. Assim será possível 
verifi car os progressos e aperfeiçoar 
os exercícios.

 9) Prêmios - Conceda prêmios a si 
mesmo quando alcançar resultados 
esperados.

 10) Fidelidade - Não desista. Algumas 
vezes o treino pode ser cansativo, 
mas tenha em mente seus objetivos 
e lembre-se sempre do bem que o 
exercício faz à saúde (ANSA).
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Certifi cação Digital vai 
facilitar implantação do 
novo Código Comercial

EDITORA PERSPECTIVA S/A
CNPJ n° 61.545.984/0001-80 - NIRE n° 35.300.067.266

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Em 6 de dezembro de 2016, às 10 horas, reuniram-se os senhores acionistas da Editora Perspectiva S/
A, em sua sede social, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n° 3.025, Jardim Paulista, nesta Capital - SP,
CEP 01.401-000, devidamente convocados por carta, no dia 4.11.2016. Conforme se verificou pelas assi-
naturas do “ Livro de Presença” compareceu a totalidade de seus acionistas representando, pois, a totali-
dade do capital social. Assumindo a presidência da assembleia o acionista Jacó Guinsburg, que convi-
dou a mim, Sérgio Kon, para secretário. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada
a assembleia, determinando que o secretário procedesse à leitura do edital de convocação, a fim de deli-
berarem a seguinte ordem do dia: a) Discussão e votação da proposta da Diretoria para transformação,
da Editora Perspectiva S/A em Editora Perspectiva Ltda. Posta em discussão e votação, a transforma-
ção foi aprovada por unanimidade. b) Em seguida, foi apresentado o Contrato Social da Editora Perspec-
tiva Ltda., que também, após a discussão foi aprovado por unanimidade.
Acionistas                     .                     Ações Possuidas                              %                    Total R$
Jacó Guinsburg 351.573 43,9466% R$ 351.573,00
Gita Kukavka Guinsburg 200.000 25,0000% R$ 200.000,00
Charles Kirov Naspitz 117.335 14,6669% R$ 117.335,00
Ricardo Frochtengarten 57.901 7,2376% R$   57.901,00
Fabio Frochtengarten 57.901 7,2376% R$   57.901,00
Sérgio Kon 11.253 1,4066% R$   11.253,00
Nelson Tabacow Felmanas 3.037 0,3796% R$    3.037,00
João Luis Hamburger 1.000 0,1250% R$    1.000,00
Totais 800.000 100,0000% R$ 800.000,00
O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestasse, deu por
encerrado os trabalhos desta assembleia; que foi por todos os presentes abaixo assinados. Presidente - Jacó
Guinsburg e Secretário - Sérgio Kon. Acionistas presentes: Jacó Guinsburg; Sérgio kon; Charles Kirov
Naspitz; Fábio Frochtengarten; Nelson Tabacow Felmanas; Ricardo Frochtengarten; Gita Kukavka Guinsburg;
João Luis Hamburger. São Paulo, 6 de dezembro de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da original la-
vrado em livro próprio. Presidente da Mesa - Jacó Guinsburg; Secretário - Sérgio Kon. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro sob o n°555.038/16-6
e NIRE 35.230.347.648 em sessão de 30/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.



O número de fertiliza-

ções in vitro (FIV) cresce 

expressivamente a cada 

ano

Segundo dados da Anvisa, 
em 2014 foram realizados 
quase 28 mil procedi-

mentos, mais que o dobro 
do ano anterior. Ainda que a 
técnica já tenha possibilitado 
a gravidez de inúmeras mu-
lheres, ela ainda é tabu para 
muitas, que têm medo, receio 
e até preconceito.

O primeiro passo para a 
paciente ter uma FIV bem-
sucedida é quebrar as barreiras 
que a própria mente impõe. 
Quando ela decide fazer a fer-
tilização precisa acreditar no 
seu sonho e na equipe médica 
envolvida, além de ter que des-
prender de crenças limitantes, 
como a opinião contrária de 
familiares e amigos. Pensando 
nas mulheres que ainda têm 
dúvida sobre o procedimento, 
deixo o passo a passo da FIV. 
Confi ra:
 1) A primeira etapa é fazer 

uma ultrassonografia 
para checar se está tudo 
bem com útero e ovário. 
Depois, a paciente rece-
be medicação especial 
para “superovular”.

 2) Em média de dez a 12 
dias após o início da 
medicação a mulher é 
levada ao centro cirúrgi-
co para aspirar os óvulos 

do ovário. Quando as-
pirados, os óvulos são 
imediatamente entre-
gues ao laboratório, para 
posteriormente serem 
formados os embriões. 
Durante a aspiração dos 
óvulos os espermatozoi-
des também devem ser 
colhidos.

 3) Assim que o embriologis-
ta recebe os materiais, 
ele coloca os óvulos em 
contato com os esper-
matozoides e formam-se 
então os embriões, que 
dentro de três a cinco 
dias devem ser trans-
feridos para o útero da 
paciente para a tentativa 
de gravidez.

 4) O último e talvez o pas-
so que desperta mais 
ansiedade nas mulheres 
é a espera após a trans-
ferência até a realização 
do exame de gravidez.  
Ele pode ser realizado 
do oitavo ao 12º dia 
após a transferência 
dos embriões. Na clínica 
Baby Center a taxa varia 
entre 65% e 70% de 
sucesso com resultado 
de gravidez positivo, 
no entanto, inúmeros 
aspectos podem mexer 
nessa estatística.

(*) - É ginecologista especializado em 
reprodução humana e endometriose. 

Doutor pela Cleveland Clinic, USP e 
Pós Doutor por Harvard. É diretor da 

clínica Baby Center.

Conheça o passo a passo 
da fertilização in vitro

Luiz Fernando Carvalho (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br

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

sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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O pretendente: FABIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1979, residente e domiciliado 
no Parque Pereira, São Paulo - SP, fi lho de Maria de Fatima da Conceição. A pretendente: 
AMANDA TORRES BONANI, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 27/09/1992, residente e domiciliada no Parque 
Pereira, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Bonani e de Marcia Bezerra Torres.

O pretendente: KLEBER FAGGIONATO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 26/04/1980, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Avelino Faggionato e 
de Maria dos Anjos Gomes Faggionato. A pretendente: KARINE OLIVEIRA PRADO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista - BA, data-
nascimento: 24/12/1984, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de 
Orlando Barbosa do Prado e de Maria Oliveira Prado.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES, profi ssão: motoboy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo Amaro - SP, data-nascimento: 02/07/1984, residente 
e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo - SP, fi lho de José Heleno Gomes e de 
Maria José Borges dos Santos. A pretendente: TAIZI OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Queimadas - BA, data-nascimento: 
26/05/1993, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo - SP, fi lha de Mário 
Rosa da Silva e de Elita Oliveira da Silva.

O pretendente: DAVI GILBER, profi ssão: agente de controle de zoonoses, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 01/06/1959, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de José Alani Gilber e de 
Helenice Vieira Gilber. A pretendente: ROSÂNIA DAS DORES MENDES, profi ssão: 
agente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Ponte Nova - MG, data-
nascimento: 02/04/1965, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de 
Pedro Celestino Mendes e de Otilia de Sousa Mendes.

O pretendente: TERENCIO FERNANDES DA FONSECA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Lavras da Mangabeira - CE, data-nascimento: 10/04/1989, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pinto da 
Fonseca e de Josefa Fernandes de Fonseca. A pretendente: JOELMA VILARINHO DIAS, 
profi ssão: auxíliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 15/11/1985, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - 
SP, fi lha de João da Cruz Dias e de Antonia Ferreira da Costa Vilarinho.

O pretendente: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico equipamentos 
odontológ, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/03/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jonas de Oliveira Neto 
e de Magali dos Santos de Oliveira. A pretendente: NATHÁLIA BACHIEGA ROSSI, 
profi ssão: treinadora de tênnis, estado civil: solteira, naturalidade: em Penápolis - SP, 
data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Eduardo Rossi e de Edna Bachiega Rossi.

O pretendente: ACÁSSIO DETONI VEIGA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 25/10/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Regis Veiga e de Terezinha Detoni. A pretendente: 
PÂMELLA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, profi ssão: assistente comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 17/06/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudemir dos Santos Teixeira e de 
Eliane Aparecida de Oliveira Teixeira.

O pretendente: ESDRAS RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: músico/arte educador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital,Jabaquara - SP, data-nascimento: 
02/01/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdevino Ribeiro dos 
Santos e de Maria Ribeiro dos Santos. A pretendente: KARINA NANNINI, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-
nascimento: 30/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Mario Nannini e de Elizabeth Kumelys Nannini.

O pretendente: FERNANDO LOPES SILVA, profi ssão: psicologo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio Figueiredo Silva e de Creusa Lopes 
Silva. A pretendente: DANIELA TOZZI, profi ssão: designer de sobrancelhas, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 25/04/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Tozzi e de Heloisa 
Aparecida Soares Tozzi.

O pretendente: ANDREI FERNANDES RAMOS DE SOUSA, profi ssão: engenheiro 
eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 
09/12/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adelio Ramos de Sousa 
e de Dinah Maria de Fatima Souza. A pretendente: GABRIELA SENA DE BIASSI, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
data-nascimento: 13/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Ricardo de Biassi e de Rita Aparecida de Sena de Biassi.

O pretendente: MARCOS ANTONIO PAPARRAZO, profi ssão: modelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 29/08/1960, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gregorio Paparrazo e de Filomena 
Defente Paparrazo. A pretendente: EDNEUZA SOUZA SILVA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Macaúbas - BA, data-nascimento: 
09/07/1971, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira da Silva e 
de Maria Pereira de Souza.

O pretendente: ARGEL DA CRUZ MENDES, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, data-nascimento: 14/08/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Sebastião Mendes e de Margarete da 
Cruz Mendes. A pretendente: ANA PAULA PEREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Altino Pereira e de Sara Galdino Pereira.

O pretendente: AURIR SOUSA DA SILVA, profi ssão: ofi cial manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 26/02/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ilidio Elisiano da Silva e de Maria 
Belmira Sousa da Silva. A pretendente: TATIANE CRISTINA ARANTES, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-
nascimento: 21/01/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Mauricio Arantes e de Maria Aparecida de Lourdes Ortiz Arantes.

O pretendente: FRANCISCO ROBISON DE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/06/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Rocha de Lima e de Francisca Maria de 
Lima. A pretendente: MARIA JÉSICA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Milhã - CE, data-nascimento: 20/11/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Elcias Vidal da Silva e de Maria de Fatima Pinheiro Silva.

O pretendente: RAFAEL ARAUJO DE OLIVEIRA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
03/09/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Amaral de 
Oliveira e de Maria Cristina Moura de Araujo. A pretendente: TÁBATA CRISTINA 
ALTERATS ANTONIACI, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 17/10/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Rafael Antoniaci e de Cristina Aparecida Alterats Antoniaci.

A pretendente: BRUNA APARECIDA GUILMO QUEIROZ REGO, profi ssão: corretora 
de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-
nascimento: 23/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto 
Duarte Queiroz Rego e de Sandra Regina Guilmo. A pretendente: SARITA GONÇALVES 
DA SILVEIRA, profi ssão: berçarista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Carlos Auberto da Silveira e de Maria Analia Gonçalves de Jesus.

O pretendente: RENATO RIBEIRO DE PAULA E SILVA, profi ssão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 08/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Renaldo de Paula e Silva e de Marlene Ribeiro de Paula 
e Silva. A pretendente: SARAH REZNICEK CENTKIEWICZ, profi ssão: designer, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 23/01/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Centkiewicz e de Ruth Reznicek Centkiewicz.

O pretendente: MOISÉS DA ROCHA NETO, profi ssão: analista de D P, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nascimento: 14/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Moisés da Rocha Filho e de 
Sandra Mara Stricagnolo da Rocha. A pretendente: ALINE GOLFRE VIEIRA DA 
SILVA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis - SP, data-nascimento: 18/10/1996, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Odayr Vieira da Silva e de Maria Bernardete Golfre.

O pretendente: ENRIQUE SOLANA BLAZQUEZ, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Madri - Espanha -, data-nascimento: 12/11/1988, residente 
e domiciliado na Espanha, fi lho de Enrique Solana Y Lopez e de María Ascensión 
Blazquez Y Carrizo. A pretendente: KATHLEEN DE SOUZA SOARES DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro dos 
Santos e de Rosana de Souza Soares.

O pretendente: MIGUEL ANGELO FULGEARINI, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mata - RS, data-nascimento: 18/06/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Ronei José Fulgearini e de Vera Maria Fantinel Fulgearini. 
A pretendente: VERONICA JHOANA ALBA HERRERA, profi ssão: medica, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Jandira - SP, data-nascimento: 28/06/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Juan Alberto Alba Zambrana e de Silveria Herrera Crespo.

O pretendente: ANUAR MAHMOUD BAHMAD, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 25/12/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mahmoud Saleh Bahmad e de Isaaf Mahmoud 
Bahmad. A pretendente: LETICIA MODOLO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 16/02/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario Modolo e de Ana Miranda Modolo.

O pretendente: CARLOS JOSÉ GEMIGNANI, profi ssão: vigilante lider, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Amadeu Gemignani e de Maria da 
Conceição Figueiredo Costa. A pretendente: DANIELA COSTA CAMARGO, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, 
data-nascimento: 21/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Antonio Felix Camargo e de Maria Idalina Costa Camargo.

O pretendente: DAVID FORTUNATO DIAS, profi ssão: contabilista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 06/06/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leônidas Fortunato Dias e de 
Luziaria Fidelis da Silva Dias. A pretendente: NATALIA MORAES CAVALCANTE, 
profi ssão: assistente contábil, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga - SP, data-nascimento: 05/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Sidnei Cavalcante e de Alciria Moraes da Silva Cavalcante.

O pretendente: JOÃO ROCHA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Riacho dos Machados - MG, data-nascimento: 12/10/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Santos Henrique Silva e de Azila Rocha Silva. A 
pretendente: EURIDICE DE BARROS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Gameleira - PE, data-nascimento: 30/09/1951, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de João Bernardo da Silva e de Djanira de Barros da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALESSANDRO BATISTA DA COSTA, profi ssão: prensista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Batista da Costa e de Maria Celia de 
Souza Costa. A pretendente: KERLEN DE ASSIS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 28/02/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wellington Gerson de Assis e de 
Maria Aparecida dos Santos de Assis.

O pretendente: ALLAN LORENCETTI, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Rio Claro - SP, data-nascimento: 03/02/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Mauro Lorencetti e de Vilma Dionisio Lorencetti. A 
pretendente: NUBIA KARLA NOVAIS PEREIRA, profi ssão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, data-nascimento: 16/09/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edimar Pereira e de Duiveques 
Pereira de Novais e Pereira.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE DIOGO DA SILVA, profi ssão: funcionário 
público, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 04/08/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Semião da Silva e de Conceição Aparecida Diogo Vieira. A pretendente: NATHALIA 
MARIA DUARTE DO NASCIMENTO, profi ssão: consultora de negocios, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cláudio José do Nascimento e de Claudia 
Rejane Duarte do Nascimento.

O pretendente: THIAGO PASQUAL SEREDA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jair Estevão Sereda e de Aurilene Galdino 
Sereda. A pretendente: NATALIA MOREIRA ALVES, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/06/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Ambrosio Alves e de Solange Moreira 
Alves.

O pretendente: ÉRICK ROBERTO LUENGO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 12/08/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Roberto Luengo e de Lauraci 
Aparecida Ribeiro Luengo. A pretendente: KARIME TRUFELLI MALAQUIAS, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Henry Carlos Malaquias 
e de Solange Trufelli Malaquias.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ROCHA, profi ssão: aeroviário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 06/06/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Donizete da Rocha e de Alice Ponciano 
Rocha. A pretendente: DANIELA MARTINS BASTOS, profi ssão: aeroviária, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Irecê - BA, data-nascimento: 28/02/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Laercio Pereira Bastos e de Gildê Martins Bastos.

O pretendente: PAULO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: funileiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cupira - PE, data-nascimento: 08/01/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Mariano Rodrigues da Silva e de Adaldiza Maria Rodrigues. A 
pretendente: BRUNA SUBA, profi ssão: encarregada de garantia, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 02/12/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rene Suba e de Evani Aparecida Suba.

O pretendente: RAFAEL LUZ E SILVA, profi ssão: técnico sistemas metroviários, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 26/11/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Laercio Oliveira e Silva e de Maria Terezinha da Luz 
Silva. A pretendente: MEG VILELA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, data-nascimento: 24/11/1986, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, 
fi lha de Juscelino Vilela e de Marcia Santos do Prado Vilela.

O pretendente: LUIZ FERNANDO VIEIRA BARBOSA, profi ssão: químico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 06/07/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Gomes Barbosa e de 
Benedita da Conceição Ignacio Vieira Barbosa. A pretendente: JÉSSICA MARIA 
CÁSSIA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 18/05/1990, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Adalberto Tadeu Alves de Oliveira e 
de Maria Penha da Silva Oliveira.

O pretendente: LEONARDO CUNHA GARCIA, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Osasco, SP -, data-nascimento: 17/08/1989, residente e domiciliado 
em Osasco - SP, fi lho de Dairo Nogueira Garcia e de Cassia Regina Cunha Garcia. A 
pretendente: ISABELLE ZUCCO FELIPE, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 02/08/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Felipe e de Helenita Zucco Felipe.

O pretendente: VALMOR MARTINS DE SOUSA, profi ssão: técnico de montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 24/05/1986, 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Valmir Gonçalves 
de Sousa e de Maria Pereira Martins. A pretendente: PAMELA VASQUES, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/04/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Vasques 
e de Janete Silva Cerqueira Vasques.

O pretendente: DENIS AUGUSTO FREITAS ZUTIN, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 12/08/1989, 
residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Durvalino Zutin e de Elza de 
Freitas. A pretendente: LUANA PALIME APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Clovis dos 
Santos e de Aparecida Mineiro do Nascimento Santos.

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

Esse distúrbio é gerado por diversos 
fatores, como predisposição genéti-
ca, sedentarismo, má qualidade da 

alimentação, como ingestão exagerada de 
açúcar e gorduras, entre outros.

O tratamento da celulite é baseado na 
combinação de uma série de medidas 
para melhorar o aspecto da pele e evitar 
o acúmulo de gordura e má circulação 
sanguínea, impedindo que mais furinhos 
apareçam.

Confi ra algumas dicas:
 • Alimentação saudável - Evite 

carboidratos como massas, pães e 
doces, gordura, fritura, excesso de 
sal, refrigerante não dietético, álcool e 
chocolate. Aposte em frutas, verduras, 
leguminosas, carboidratos integrais e 
bastante água. 

 • Exercícios físicos - Não fi que só no 
aeróbico, que ajuda a queimar gordura, 
mas não aumenta o tônus muscular. A 
fl acidez da pele piora e muito o aspecto 
da celulite, portanto a musculação e a 
ginástica também devem ser inseridas 
no treino. 

Cuidados simples antes de enfrentar 
muitas horas de estrada podem evitar sérios 
problemas de saúde. Segundo a clínica 
geral do Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Rossana Maria Russo Funari, é 
importante não fi car mais de três horas sem 
ir ao banheiro. “Permanecer com a bexiga 
cheia por muito tempo pode propiciar in-
fecções urinárias. Já em casos de acidentes, 
ao estar cheia de urina, a bexiga absorve 
o impacto da batida e pode haver ruptura 
do órgão com maior facilidade”, explica a 
especialista. 

Outro cuidado que deve ser tomado 
durante a viagem é esticar pernas e braços 
sempre que possível para evitar câimbras, 

dores articulares, que podem permanecer 
mesmo após o término da vigem, ou até 
mesmo risco de trombose em membros 
inferiores. Idosos, obesos, portadores de 
doenças crônicas ou quem já teve episódios 
de trombose no passado são mais suscetíveis 
a problemas de circulação. 

“A principal causa da doença é o baixo 
fl uxo sanguíneo e a difi culdade do retorno do 
sangue pelas veias devido ao longo período 
que o passageiro permanece sentado, propi-
ciando a formação de coágulos”, explica 
Rossana Funari. “Para quem se encontra 
imobilizado com gesso ou tala nos membros 
inferiores ou superiores, é recomendável, 
em alguns casos, tomar anticoagulantes 

antes da viagem”, reforça a médica. Longas 
viagens também prejudicam a coluna. Nesta 
situação, é fundamental manter as costas 
sempre retas e evitar fi car com o pescoço 
curvado. Almofadas podem ajudar a manter 
a postura correta. 

Enjoos também ocorrem em algumas 
pessoas que apresentam sensibilidade do 
labirinto a movimentações do ambiente e a 
alterações de postura. Medicações devem 
ser tomadas antes da viagem para maior 
conforto e para diminuir os sintomas, como 
vontade de vomitar, tonturas e dores de 
cabeça.

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

Você sempre quis acabar com a 
celulite? Agora é sua chance

A celulite se caracteriza por alteração do tecido subcutâneo, onde há aumento tanto da rigidez das fi bras que sustentam 
a epiderme quanto da camada de gordura por debaixo da pele, tracionando a pele para baixo, causando os furinhos

e pode ser feita de uma a duas vezes 
por semana, dependendo do grau da 
celulite;

 • Radiofrequência: através do aqueci-
mento da área, é capaz de remodelar 
o colágeno e aumentar a circulação 
do local, aumentar a elasticidade das 
fi bras de colágeno.

 • Ultrassom: por meio do aumento de 
energia causado pelo ultrassom, gera 
nivelamento entre as células e estímulo 
a produção de elastina, melhorando o 
aspecto externo e interno da celuli-
te. 

 • Cremes - Apesar de não penetrarem 
tão profundamente a ponto de dissolver 
a gordura, podem ajudar na qualidade 
da pele.

São indicados os produtos à base de:
 • Retinol, que aumenta a espessura do 

colágeno
 • Cafeína, que inibe a produção de gor-

dura -Gingko biloba, -Vitaminas E e 
C.

Fonte: Dra. Jucele Bettin, Dermatolo-
gista.

 • Tratamentos estéticos - Visam 
melhorar a elasticidade das traves de 
fi brose, reduzir e nivelar a camada 
de gordura e diminuir a tensão entre 
elas.

 • Subincisão: por meio de agulhas, é 
capaz de retirar as travas na fi bra que 
puxam a pele para baixo;

 • Drenagem linfática: é bem importan-
te para evitar a retenção de líquidos 

Vai fazer uma viagem longa?
Evite riscos de trombose
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